AT DELE dōTERRA™
HURTIG VEJLEDNING I DELING
Overvej at dele din oplevelse, kærlighed og lidenskab til
æteriske olier på et websted, en blog, sociale mediesider
eller med salgsmateriale (trykt eller digitalt).
Send dit markedsføringsmateriale til dōTERRAs
International Compliance-team til gennemgang og
godkendelse, compliance@doterra.com

Efterhånden som din viden og dine lederegenskaber
udvikles, får du færdigheder til at hjælpe med
at opbygge et fællesskab. Oplev kraftfulde
delingsmuligheder gennem ansigt til ansigt-møder, DIYklasser, online (webside, sociale medier, mydoterra.com)
og ved lokale offentlige begivenheder.

GØR

GØR IKKE

Brug et dōTERRA Wellness Konsulent-logo
(Incaricati i Italien) på alt markedsføringsmateriale.

Fremsæt ikke utilladelige eller ukorrekte produkt-,
medicinske-, sygdoms-, farmaceutiske eller medicinske
påstande.

Del “mydoterra.com” forretningswebstedet online*,
visitkort og andet markedsføringsmateriale.

Angiv eller anfør ikke sundheds- eller produktpåstande
gennem ord eller billeder.

Brug firmagodkendte produktinformationssider til at
beskrive æteriske olier (til dit marked) online eller i en
klasse.

Post ikke forskning, der fremsætter sygdomspåstande om
æteriske olier eller andre dōTERRA-produkter.

Del aktuelle markedskampagner.

Markedsfør ikke produkter til andre markeder eller til
personligt forbrug.

Husk dit GDPR - dit GDPR ansvar, når du deler
dōTERRA’s muligheder.

Brug ikke “dōTERRA” i en webadresse, på sociale
mediesider eller andet websted.

Del EU-godkendt indhold (se nedenfor).

Sælg ikke genpakkede produkter.

Brug et dōTERRA Wellness Konsulent-banner ved en
begivenhed eller i en klasse.

Fremsæt ikke uacceptable løfter om indtægt.

Del acceptable erfaringer, produktuddannelse og
produktprøver i en klasse.
Del information om dōTERRA Healing Hands™.
Del oplysninger om Esseterre Co-Impact™ -historien.
Se vejledningen til DōTERRA Europe Marketing
Materials guide for nyttige værktøjer og nøglekilder
til indhold, der kan deles.

CPTG™-processen garanterer, at der ikke er tilføjet fyldstoffer, syntetiske ingredienser eller skadelige
forurenende stoffer i vores æteriske olier, som ville reducere deres effektivitet. dōTERRA udfører adskillige
tests på alle produkter og al emballage for at sikre en lang og effektiv holdbarhed. Denne protokol sikrer,
at alle partier lever op til vores krav om styrke, renhed og konsistens.

*Fordele ved at bruge din mydoterra.com forretningsside
1. Linker direkte besøgende til din indkøbskurv.
2. Skaber opmærksomhed med dōTERRAs mest
populære videoer.
3. Gør det muligt at tilføje personlige oplysninger
om dig selv.

4. Viser fantastiske blogartikler om brug af æterisk
olie samt opskrifter og DIY-indlæg.
5. Administrer din organisation, kommissioner,
teamorganisation, placeringer, anmodninger om
undtagelser, placér ordre og justér din LRP.
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