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Hente vand med en spand
•  Bytte din tid for indkomst
•  Begrænsning i avancement og indtjening
• Begrænset fritid
• Skabe andres drømme

Bygge en rørledning
•  Ægte, ekstra restindtjening
•  Ingen begrænsning i avancement eller indtjening
• Frihed til at bestemme din egen arbejdstid
• Skabe dine egne drømme

Er du klar til

Økonomisk Frihed?

Mange mennesker tilbringer deres liv med at bytte timer for indtjening og mangler tilfredsstillelse eller en følelse af formål. Med dōTERRA 
kan alle vælge at skabe tid, energi og økonomisk frihed ved at opbygge en pipeline til ekstra indtjening.

hvad vil du?

DER VAR ENGANG EN MAND DER 
LEVEDE AF AT HENTE SPANDE MED 

VAND TIL BEBOERNE I SIN LANDSBY.
Hver dag hentede han vand fra nærmeste 

kilde, typisk mange kilometer væk. Hvis  
han ville tjene flere penge, måtte han 
ganske enkelt arbejde mere og hente  

flere spande med vand.

EFTER MANGE ÅR MED HÅRDT 
ARBEJDE VAR HAN BLEVET  

SLIDT OG TRÆT.
Pludselig en dag fik han en ide. Hvis han 
brugte lidt tid hver dag på at bygge en 

rørledning, ville han med tiden blive fri for at 
hente vand. Herefter arbejdede han flittigt i 

nogle år for at bygge sin rørledning. 

SÅ OPRANDT DAGEN HVOR HAN 
KUNNE ÅBNE FOR VANDHANEN, 

OG ALT ÆNDREDE SIG.
Han havde med succes skabt en ubegrænset 

forsyning af vand, og derved forbedret 
livsstilen for landsbyboerne og sig selv. 

Personligt havde han skabe en kontinuerlig 
økonomisk rørledning.

eller
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eller

dōTERRA Executive Team og Grundlægger

 

• Største æteriske olieselskab i verden
•  Optimal timing for muligheder (mere end 

200 markeder åbne på globalt plan)
•  En del af en billion dollar  

wellness-industri
•  Ledet af et forskelligartet team 

af virksomheder, marketing og 
sundhedspersonle med 150+ års 
kombineret erhvervserfaring

dōTERRA SKILLER SIG UD

REKORDSTOR 
FASTHOLDELSE!

Størst direkte salg
•  Mulighed for forretning med 

markedsledende produkter

•  Salg afhænger af produktets muligheder

•  Sælg en mulighed

dōTERRAs overbevisende direkte salg
•  Bliv markedsledende med  

stærke produkter

•  Produktet sælger uafhængigt af 
produktets muligheder

•   Del en welness livsstil

TROVÆRDIG OG  
GENNEMTESTET

dōTERRAs kvalitet  
og renhedsstandard

Mere end 8 mio. kunder på globalt plan

EFFEKTEN BEVISET OMSORGSPROGRAM

SKABER FORANDRING  
I VERDENEN

•  dōTERRA skaber partnerskaber med 
dyrkere rundt om i verden, hvormed de 
fostrer udviklingsøkonomier og bevarer 
landbrugstraditioner gennem initiativerne 
dōTERRA Co-Impact Sourcing™ og 
dōTERRA Healing Hands™.

•  Lær mere på sourcetoyou.com. 

EN dōTERRA RØRLEDNING 
BERØRER MANGE MENNESKER

Når du bygger din rørledning, er du med til 
at løfte andre mennesker og kulturer. Hvert 

køb løfter producenternes levevilkår og 
levevilkårene i de samfund de lever i. Hele 

regioner og kulturer bliver påvirket, fordi du 
deler sundhed og håb.

dōTERRAS VÆKST

Hvorfor du bør gøre dōTERRA til din forretningspartner?

™

67 %
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P I P

1. Brug dōTERRA™ PRODUKTER

Vil du ændre dine og andres levevilkår? Så begynd 
med denne rørledningsmodel. (PIPES modellen). 
Jo mere du investerer i din rørledning, jo mere får 
du tilbage. For større resultater, skru mere op for 
gennemstrømningen i din rørledning! 

Brug disse værktøjer til at understøtte PIPES modellen når du underviser.

Dele Guide

Vejen til succes er simpel
3 simple trin til hvordan  
du bygger din  
økonomiske rørledning

Leve Guide Bygge Guide

Dig Dine opgaver

Forbered dig på din succes ved  
at opleve fordelene ved  

dōTERRAs produkter og vel 
afprøvet træningssystem.

P R E PA R E
( F O R B E R E D E L S E ) Inviter andre til at lære om 

dōTERRAs naturlige løsninger 
og muligheder.

I N V I T E R E
Præsenter dōTERRAs

budskab om wellness og
økonomisk frihed.

P R Æ S E N T E R E
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2. Del dōTERRA 3. Undervis ANDRE

E S

Opstarts GuideNaturlige løsninger-
Udleveringsark

Bygge Guide

Dit team og dit netværk

Støt dine kunder og hjælp dine 
wellness advokater til succes.Indmeld andre og inviter dem til at

berøre andres levevilkår med
naturlige løsninger.

E N R O L
( I N D M E L D E L S E )

S TØT
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Opdag mulighederne

4 9 12 14 21

Hjælp 3 personer til Elite 
1.668 €/måned*

Hjælp 3 personer til Premier 
3.789 €/måned*

Hjælp 3 personer til Silver 
6.436 €/måned*

Rank

Opnåes efter 
antal måneder 
(Gennemsnit)

3K
Tilmeld 15+ personer 
244 €/måned*

Elite
E

Tilmeld 25+ personer 
661 €/måned*

Ex Ex

E

P

S

S S

E

P

S

S

E

P

S

S

5K min
2k+ 2k+

24

Hjælp 4 personer til Silver 
11.850 €/måned*

dōTERRAs generøse kompensationsplan er en dokumenteret metode til at skabe 
effektiv, ekstra indtjening og samtidig skabe et incitament for synergi og samarbejde.

Premier
P Silver

S
Gold

Platinum

Diamond

G

PL

D

Betaler DINE EGNE PRODUKTER

Supplerer DIN INDKOMST
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Niveau 1 32%

G G GGG

P P P P P P

52

In
co

m
e

38

Hjælp 5 personer til Gold 
26.884 €/måned*

Hjælp 6 personer til Platinum 
51.650 €/måned*

HURTIG OPSTARTSBONUS
Betales til en ny tilmeldt persons 
volumen i deres første 60 dage. For 
at modtage denne bonus på nye 
medlemmer, skal enroller placere en 
LRP ordre på mindst 100 PV i den 
respektive måned, samt have gemt 
100 PV på deres LRP-skabelon/
loyalitetsordre, til enhver tid.

Tilmelding 
NIVEAU 1  

20% betalt på 
CV**

Tilmelding 
NIVEAU 2  

10% betalt på 
CV**

Tilmelding 
NIVEAU 3  

5% betalt på 
CV**

Få kommission (Indtjening)  
med det samme!

UNI-LEVEL ORGANISATORISK BONUS
Betales månedligt baseret på teamvolumen ”Hurtig opstarts” 
bonus tæller ikke med (Nye medlemmers 60 første dage).
Få betaling 7 niveauer dybt med højere % jo dybere niveau. 
Komprimeres dynamisk forbi ikke kvalificerede medlemmer.

Niveau 2 93% 40 €*
Niveau 3 275% 202 €*
Niveau 4 815% 607 €*
Niveau 5 2436% 2.187 €*
Niveau 6 7296% 6.561 €*
Niveau 7 21877% 22.963 €*

Elite betales til 
dette niveau
Premier betales til 
dette niveau
Silver og over betales 
til dette niveau

Niveauer I din 
organisation

% basseret 
på CV**

Antal 
personer

Indkomst baseret 
på 150 CV** ordre

POWER OF 3 
BONUS DIG 

100 PV 
LRP

42 €* 
NIVEAU 1 

(3+) 60
0 

TE
AM

VO
LU

M
EN

 (T
V)

212 €* 
NIVEAU 2 
(3x3=9+)

1.275 €* 
NIVEAU 3 

(9x3=27+)

Betales månedligt 
baseret på struktur. 
Hvert team skal have 
600 i teamvolumen 
for at modtage denne 
sponsorbonus.

Ledelse

Unilevel

Power of 3

Fast Start
*De viste tal er de årlige gennemsnit for 2020. Personlige indtjeninger kan være mindre.
** PV er den værdi ethvert produkt er tildelt. CV er den kommissionerbart volumen ethvert produkt er tildelt. 

Disse værdier findes på Builder prislisten.

LEADERSHIP-
PULJER
Betales månedligt for 
at belønne lederskab. 7 
procent af den globale 
virksomhedsmængde delt 
mellem leadership-rang.

+

Blue
Diamond

Presidential
Diamond

BD

PD

Forny og mangedobbel 
DIN INDKOMST

1%
Premier 
& Silver

1%
Diamond

2%
Silver, Gold  
& Platinum

1%
Blue 

Diamond

1%
Diamond, Blue 
& Presidential

1%
Presidential 

Diamond

9 €*
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Netværksmodellen  
kombineret med et godt  

produkt eller en service af  
høj kvalitet skaber en  

uovertruffen mulighed for  
folk at trives.
— Bob Burg

Hver af os har mulighed for at skabe og leve det liv, vi ønsker. Med dōTERRA kan du opbygge 
en velfungerende finansiel rørledning som kan give dig frihed.

STØRRE INDTJENING ARBEJDE MERE EFFEKTIVT GØRE DET DU HOLDER AF

Skab forandringer

Hvad ville have den største effekt I dit liv?

og skab personlig indkomst

Gældfri

En god opsparing

Økonomisk frihed

Velgørenhed

Rejse

Uddannelse

Hjælpe andre

Tid med familien

Mere fritid

Udleve mine drømme

Personlig forbedring

Økonomisk planlægning 
og beredskab
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Hvilken model passer bedst til dig?

Personligt tilmelde et par 
personer pr. måned

Målsætning:

Elite på 
2-4 måneder

Premier på 
9 måneder

244-661 €/måned* 
Elite — Premier indkomst målsætning

Nødvendig investering:**

3-5 timer 
/uge

BETALE FOR DINE EGNE PRODUKTER

Tilmeld 4+ kunder & 
1+ Builder pr. måned

Nødvendig investering:**

661-3.789 €/måned* 
Premier —  Gold indkomst  

målsætning

10-15 timer 
/uge

Målsætning:

3.789-11.850 €/måned* 
Gold —  Diamond indkomst 

målsætning

Tilmeld 8+ Kunder & 
2+ Builders pr. måned

Nødvendig investering:**

15-30 timer 
/uge

Målsætning:

Dan partnerskab med dōTERRA og nå dine drømme.

SUPPLERE DIN NUVÆRENDE INDKOMST

ERSTATTE DIN NUVÆRENDE INDKOMST

E

Elite på 
1-2 måneder

E

Elite på 
2 måned

E

Silver på 
9-12 måneder

S

Silver på 
4-6 måneder

S
Diamond  
på 1-3 år

D

Gold på 
1-2 år

G

P

* De viste tal er de årlige gennemsnit for 2020. Personlige indtjeninger kan være mindre.

**Nødvendige timer pr. uge er et skøn. Faktiske timer kan variere.
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Starte din egen forretning
Begynd at ændre dit og andres liv ved at gennemføre 
følgende trin for at opbygge din økonomiske rørledning.

Lav din egen navneliste på næste side.
Modtag en Dele guide og lær hvordan du 
deler produkterne med andre. 
Del en præsentation med 3+ personer.

MED ANDRE
dele

WELLNESS  
LIVSSTILEN leve

 Tag til en ”Den naturlige løsning” 
klasse og tilmeld dig dōTERRA.
 Modtag en Leve guide og gennemfør 
udfordringen på side 16 i Leve guiden.
 Brug produkterne ved at implementere 
din daglige Wellness Plan.

AF DIN FORRETNING
opstart

Dato: Tidspunkt:

Vælg hastigheden på din opstart. Jeg er Elite om:

60 dage  
målsætning

90 dage  
standard

 30 dage  
helt vildt

Planlæg din Opstartspræsentation og 
klik ind på doterra.com > Empowered 
Success for at lære mere.

3 Skridt til at
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Sammen deler vi håb og helbredelse gennem dōTERRAs
verdensomspændende bevægelse.

14. 29.

15. 30.

1. 16.

5. 20.

3. 18.

7. 22.

10. 25.

2. 17.

6. 21.

9. 24.

4. 19.

8. 23.

11. 26.

12. 27.

13. 28.

NAVNE

Navneliste
Hvilke personers liv ønsker du at ændre?



Ved at skabe håb, 
helbrede hjerter,

skabe gode  
ledere, og leve  

drømmen gennem—
Det Meningsfulde Arbejde der bliver udført 
af dōTERRA Wellness Advokater.

*60219676*
60219676v3  EU DK

* Alle ord med varemærker eller registrerede varemærkesymboler er varemærker 
eller registrerede varemærker tilhørende dōTERRA Holdings, LLC.


