dōTERRA Euroopa BOGO müügiinfo ja reeglid
Nüüd saad esimest korda lisada ühte tellimusse mitu BOGO (Buy One Get-One) pakkumist.
Sel korral on BOGO-pakkumiste nädal jagatud kaheks 72-tunniseks kampaaniaks. Kummagi
kampaania ajal on saadaval kolm BOGO-pakkumist. Kummagi 72-tunnise kampaania jooksul
saab kasutada selle kampaania kõiki kolme pakkumist. Tunne rõõmu nendest imelistest BOGOpakkumistest, aita vähendada pakendijäätmeid ja säästa tarnekuludelt!

Kuidas tellida
dōTERRA KONSULTANDID VÕI HULGIHINNAGA TELLIJAD
LRP tellimus
1. Mine aadressile www.mydoterra.com, logi sisse
ja mine ostulehele (shopping cart).
2. Mine aadressile www.mydoterra.com, logi sisse ja
mine ostulehele (shopping cart).
3. Lisa OSTETAVAD tooted ostukorvi (TASUTA tooted

lisatakse hiljem)
4. Mine ostulehele.
5. Esitamiseks klikka ‘Continue’ (jätka)
6. TASUTA tooted lisatakse tellimusele automaatselt
7. Vali ‘Process Order Now’(töötle tellimus koheselt).

Standarttellimus
1. Mine aadressile www.mydoterra.com, logi sisse ja
mine ostulehele (shopping cart).
2. Lisa OSTETAVAD tooted ostukorvi (TASUTA tooted
lisatakse hiljem)
3. Mine ostulehele.

4. Esitamiseks klikka ‘Continue’ (jätka).
5. TASUTA tooted lisatakse automaatselt tellimusele
6. Vali ‘Process Order Now’(töötle tellimus koheselt).

JAEKLIENT
Standarttellimus
1. Mine aadressile www.doterraeveryday.eu
2. Klõpsa jaotise „Quick Links“ (Otsetee) valikul „
Retail Customer Shop“ (Jaemüük)
3. Vali keel ja riik, siis klikka ‘Start Shopping’
(alusta ostmist).
4. Lisa OSTETAVAD tooted ostukorvi (TASUTA tooted
lisatakse hiljem)
5. Mine ostulehele.

6. Püsiklientidele - ‘Sign In’(logi sisse); uutele klientidele
- ‘Create Account’(loo konto).
7. Mine ostulehele.
8. Esitamiseks klikka ‘Continue’ (jätka).
9. TASUTA tooted lisatakse automaatselt tellimusele
10. Vali ‘Process Order Now’(töötle tellimus koheselt).

Mida tähendab BOGO?
BOGO on lühend kampaaniapakkumiste Buy-One-Get-One (osta üks, saad teise tasuta) kohta.
Kuidas teada saada, mida kujutavad endast Euroopa BOGO´d?
Kõik kolm BOGO-pakkumist kuulutatakse enne kampaania algust välja dōTERRA Europe’i Facebooki lehel. Kui
kampaania on käima läinud, tutvustatakse iga päev üht BOGO-pakkumist lähemalt (ehkki osta saab kampaania ajal
kõigi pakkumiste alt). Lisa meid Facebookis meeldivaks ja näed pakkumisi oma Facebooki uudistevoos.

Kui kaua dōTERRA Europe BOGO´d kestavad?
Kõik pakkumised on saadaval kampaania esimese päeva südaööst Kesk-Euroopa (CET) aja järgi kuni viimasel ehk
kolmandal päeval kella 23.59-ni CET aja järgi või kuni kaupa jätkub. Kui otsustad kampaanias osaleda, pead tellimuse
ette valmistama ja esitama selle 72 tunni jooksul. See tähendab, et kampaaniapakkumisi ei saa salvestada LRPmallile. Küll võib pakkumisi LRP-tellimusena käsitleda, kuid sellisel juhul tuleb tellimus koheselt sisse anda.
Kellel on lubatud osaleda dōTERRA Euroopa BOGO´s?
dōTERRA Euroopa BOGO´d on kättesaadavad ainult Euroopa turul dōTERRA konsultantidele, hulgihinnaga tellijatele
ja jaeklientidele.
Mitu BOGO pakkumist ma saan osta?
Kõikide BOGO-pakkumiste piirang on viis toodet konto kohta.
Kas ma saan kombineerida mitme päeva BOGO´sid, et kokku hoida saatmiskulud?
Jah! Kummagi kampaania ajal on saadaval kolm BOGO-pakkumist. Kõik kolm BOGO-pakkumist võib 72-tunnise
kampaania ajal lisada tarnekulude säästmiseks ühte tellimusse.
Kas kummagi kampaania BOGO-pakkumised saab samuti ühte tellimusse lisada?
Ei, kahe eraldi kampaania BOGO-pakkumisi ei saa ühte tellimusse lisada. Kummagi kampaania ajal saab kasutada
ainult selle kampaania kolme BOGO-pakkumist. Kui kampaania on läbi, siis BOGO-pakkumisi enam tellida ei saa.
See tähendab, et teise kampaania ajal ei saa te tellida esimese kampaania BOGO-pakkumisi.
Kuidas ma tean, et mu tellimus esitatud ja töödeldud?
Teie dōTERRA kontol olevale e-mailile saadetakse e-kiri tellimuse kinnitusega.
Kas BOGO kampaaniaga saab teenida LRP (lojaalsusprogrammi) punkte?
Jah, punkte saab teenida tavaliste reeglite ja juhiste järgi. Vähemalt 50 PV suurused LRP-tellimused teenivad punkte liikme praeguse protsendi järgi. Punkte teenitakse ostetud toote PV põhjal. Näide: “osta üks sidruniõli, saad ühe
TerraShieldi õlisegu tasuta” kampaania puhul kogunevad LRP punktid sidruniõli PV põhjal, kui tellimuse maht on 50
PV-d või rohkem.
LRP tellimused, mille maht on väiksem kui 50 PV-d, ei teeni LRP punkte.
Kas ma saan BOGO pakkumiste eest tasuda LRP punktidega?
Ei, BOGO pakkumiste eest tootepunktidega tasuda ei saa.
Kas ma saan BOGO pakkumise eest tasuda pangaülekande või otsekorraldusega?
Ei, kõikide BOGO pakkumiste eest tuleb tasuda krediitkaardi või teie dōTERRA kontol oleva rahaga (A/R Balance).
Küsimusi?
Kui sul on küsimusi, võta ühendust Member Services´ga.

