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Bedrijfsoverzicht

Ben jij klaar voor

Financiële Vrijheid?
ER WAS EEN MAN DIE ALS BEROEP
EMMERS WATER DROEG.

Elke dag sleepte hij het water van de
dichtstbijzijnde bron naar zijn dorp,
kilometers verderop. Als hij meer geld wilde
verdienen, dan zou hij simpelweg langere
dagen moeten maken.

NA VELE JAREN WAS HIJ DOODOP
VAN HET EMMERS WATER DRAGEN.
Toen kreeg hij inspiratie. Als hij zijn vrije tijd
zou gebruiken om een pijplijn te bouwen,
dan zou hij uiteindelijk bevrijd zijn van het
emmers dragen. Zo werkte hij een aantal
jaren ijverig aan het bouwen van zijn pijplijn.

DE DAG DAT HIJ DE KRAAN
OPENDRAAIDE, VERANDERDE ALLES.

Het was hem gelukt om een ongelimiteerde
stroom van water te creëren en zo verbeterde
hij de levensstijl van de dorpsbewoners en van
hemzelf, wat resulteerde in een pijplijn van
financiële overvloed.

Veel mensen ruilen in hun leven uren in voor inkomen en missen vervulling of een gevoel van doelgerichtheid. Met dōTERRA kan
iedereen ervoor kiezen om tijd, energie en financiële vrijheid te creëren door een extra inkomen op te bouwen.

Emmers Water Dragen

Waar sta jij?

Bouwen aan een Pijplijn

• Inkomen in ruil voor gewerkte uren
• Beperkte vooruitgang & verdiensten

• Echt aanvullend inkomen
of

• Geen limieten m.b.t. vooruitgang & verdiensten

• Beperkte vrije tijd

• Vrijheid in het indelen van jouw tijd

• Bouwen aan de dromen van een ander

• Bouwen aan jouw dromen
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Samenwerken met dōTERRA?
EFFECTIEF

BEWEZEN

WAARDERING

GETEST. VERTROUWD.

dōTERRA’S GROEI

VERANDER DE WERELD

Meer dan 8 miljoen klanten wereldwijd

™

De dōTERRA
standaard voor
kwaliteit en
zuiverheid

HET dōTERRA VERSCHIL

67%

67% RECORDBREKENDE
RETENTIE!

• Grootste essentiële olie bedrijf ter wereld
• Optimale timing voor kansen
(200+ markten wereldwijd)
• Schuldenvrij; geen nood aan financiering
van buitenaf
• Onderdeel van de drie biljoen dollar
wellness-industrie
• Onder leiding van een divers
team van business, marketing en
gezondheidsprofessionals met meer dan
150 gecombineerde jaren ervaring

• dōTERRA creëert partnerschappen

met telers over de hele wereld, voedt
opkomende economieën en behoudt
landbouwtradities via dōTERRA
Co-Impact Sourcing™ en dōTERRA
Healing Hands™ initiatieven.
• Ontdek meer op sourcetoyou.com.

dōTERRA Directieteam Oprichters

Meeste Directe Verkoop
• L eid met bedrijfskansen
•P
 roductverkopen gebaseerd

EEN dōTERRA PIJPLIJN HEEFT
IMPACT OP VELE LEVENS

op kansen
•V
 erkoop een kans

Terwijl jouw pijplijn groeit, worden andere
levens positief beïnvloed. Met elke
aankoop verander je op positieve wijze het
leven van telers en hun community's. Je
hebt impact op hele regio's en culturen
omdat je gezondheid en hoop deelt.

of

dōTERRA Authentieke Directe Verkoop
• L eid met krachtige producten
•P
 roducten verkopen ongeacht de kansen
• Deel een wellness-levensstijl
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Succes is Simpel
3 simpele stappen om aan jouw
financiële pijplijn te bouwen
Gebruik deze activiteiten om aan je pijplijn te bouwen
(PIPES) en levens te veranderen. Hoe meer je in je
pijplijn stopt, hoe meer je zult ontvangen. Voor meer
resultaat, laat het nog sneller stromen!

1. Gebruik dōTERRA™ PRODUCTEN

P

I

P R E PA R E

INVITE

Bereid jezelf voor op succes door de
voordelen van dōTERRA's producten
en het bewezen trainingssysteem
te beleven.

Nodig anderen uit om te leren
over dōTERRA's natuurlijke
oplossingen en kansen.

I

P
PRESENT

Presenteer dōTERRA's
boodschap van wellness en
financiële voorspoed.

Jouw Prospects

Jij

Zet deze tools in om aan jouw pijplijn te bouwen en op natuurlijke wijze te delen
en vermenigvuldigen.

Live Gids

Share Gids
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Build Gids

2. Deel dōTERRA

3. Leer ANDEREN HIEROVER

E

S

ENROL

SUPPORT

Meld anderen aan & versterk ze met
natuurlijke oplossingen en nodig ze uit
om levens te veranderen.

Ondersteun jouw klanten en
bouwers op weg naar succes.

Jouw Team + Community

Launch Gids

Natural Solutions
Hand-out voor de Klas
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Ontdek de Mogelijkheden
dōTERRA's royale Compensatieplan is een beproefd middel om krachtige extra inkomsten
te creëren terwijl synergie en samenwerking gestimuleerd worden.

Vul JOUW INKOMEN AAN
Betaal VOOR JOUW PRODUCT

D

Diamond

S

PL

S

S

11.850 €/maand*

Platinum

S

G
P

Premier

E
Elite

3K

P

6.436 €/maand*

E

P

Leid 3 mensen naar Premier

Silver

E

P

S

Leid 3 mensen naar Silver

Gold

S

S

3.789 €/maand*

E

Leid 3 mensen naar Elite

Ex

Ex

1.668 €/maand*

2k+
2k+
5K min
Meld 25+ mensen aan

661 €/maand*

Meld 15+ mensen aan

244 €/maand*

Rang
Gemiddeld aantal
maanden om dit
te bereiken
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9

12

14

6

21

S

Leid 4 mensen naar Silver

24

1%

LEADERSHIP POOLS

Vervang & Vermenigvuldig
JOUW INKOMEN

Maandelijks betaald om
leiderschap te belonen.
7 procent van het
wereldwijde bedrijfsvolume
verdeeld over de
leidinggevende rangen.

51.650 €/maand*

Blue
Diamond

G

G

Leid 5 mensen naar Gold

Level 1

2%

3

9 €*

Level 2

3%

9

40 €*

Level 3

5%

27

202 €*

Level 4

5%

81

607 €*

Level 5

243

Level 6

6%
6%

Level 7

7%

Levels in jouw
organisatie

26.884 €/maand*

1%

Blue
Diamond

Presidential
Diamond

729

2.187 €*
6.561 €*

Elites worden uitbetaald
tot dit niveau
Premiers worden uitbetaald
tot dit niveau

2187

22.963 €*

Silvers en hoger worden
uitbetaald tot dit niveau

% betaald
#
op CV** mensen

Inkomen gebaseerd op
150 CV** bestellingen

POWER OF 3
BONUS

Maandelijks betaald
op basis van structuur.
Elk team heeft 600
Teamvolume nodig om
deze sponsorbonus te
ontvangen.

Leiderschap

Inkomen
52

42 €*
LEVEL 1
(3+)

1.275 €*
LEVEL 3
(9x3=27+)

FAST START BONUS
Betaald op basis van het volume van
het nieuw ingeschreven lid voor hun
eerste 60 dagen. Elke enroller moet
gedurende de maand een bestelling
van totaal 100 PV aan LRP plaatsen
en ten minste 100 PV op zijn of haar
LRP-template/Loyalty bestelling
bewaren om deel te kunnen nemen.

Kracht van 3
Snelle Start

JIJ
100 PV

212 €*
LEVEL 2
(3x3=9+)

Unilevel

38

1%

1%

Diamond

600 TEAMVOLUME (TV)

Leid 6 mensen naar Platinum

G

+

Krijg op 7 niveaus betaald met een hoger % op grotere lagere niveaus.
Comprimeert dynamisch voorbij niet-kwalificerende leden.

P P P P P P

G

Silver, Gold
& Platinum

UNILEVEL ORGANIZATIONAL BONUS

PD

G

Premier &
Silver

1%

Diamond, Blue
Diamond &
Presidential
Diamond

Krijg maandelijks betaald per teamvolume buiten de Fast
Startbonus (eerste 60 dagen van lid).

Presidential
Diamond

BD

2%

Verdien direct commissie!

Aanmelding
LEVEL 1
20% betaald
op CV**

Aanmelding
LEVEL 2
10% betaald
op CV**

Aanmelding
LEVEL 3
5% betaald
op CV**

*De vermelde cijfers zijn jaargemiddelden voor 2020. Het persoonlijk inkomen kan minder zijn.
**PV is een productwaarde die aan elk product wordt gegeven. CV is het volume met commissie,
dat aan elk product wordt gegeven. Deze aantallen vind je in de Prijslijst voor Bouwers.
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Verander Levens

en creëer een inkomen

Ieder van ons heeft de kans om een droomleven te creëren en te leven. Met dōTERRA kun je bouwen
aan een overvloedige financiële pijplijn en de vrijheid te vinden om te kunnen geven.

Het netwerkmodel
in combinatie met een
product van hoge kwaliteit of
dienst laat een ongeëvenaarde
kans zien voor mensen om
open te bloeien.
— Bob Burg

Wat zou de grootste impact op jouw leven hebben?
VERDIEN MEER

WERK SLIMMER

DOE WAAR JE VAN HOUDT

Schuldenvrij

Vrijheid van Tijd

Reizen

Royale Spaarrekening

Bouwen aan Mijn Dromen

Educatie

Financiële Vrijheid

Zelfverbetering

Service

Schenken aan Goede Doelen

Financiële Planning en
Bereidheid

Breng Tijd door met Familie
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Werk samen met dōTERRA en bereik jouw doelen.
Welk pad is het beste voor jou?

BETAAL VOOR JOUW PRODUCT

244-661 €/maand*

Doelen:

Elite —Premier Inkomensdoel

Benodigde
Investering:**
3-5 uur /
week

VUL JE INKOMEN AAN

E

P

Elite in 2-4
maanden

Premier in 9
maanden

Meld elke maand
persoonlijk een aantal
mensen aan

Doelen:

661-3.789 €/maand*
Premier —Gold Inkomensdoel

Benodigde
Investering:**
10-15 uur /
week

VERVANG JE INKOMEN

E

Benodigde
Investering:**
15-30 uur
/week

G

Elite in 1-2 Silver in 9-12 Gold in 1-2
maanden
maanden
jaar

Meld per maand 4+ Klanten
aan & 1+ Bouwer(s)

3.789-11.850 €/maand*
Gold —Diamond Inkomensdoel

S

Doelen:

E
Elite in 2
maanden

S

D

Silver in 4-6 Diamond in
1-3 jaar
maanden

Meld per maand 8+ Klanten
aan & 2+ Bouwers

*De vermelde cijfers zijn jaargemiddelden voor 2020. Het persoonlijk inkomen kan minder zijn.
**Benodigde uren per week is een schatting. Daadwerkelijke uren kunnen variëren.
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3 Stappen naar

het Starten van Jouw Business
Begin met het veranderen van levens door de
volgende stappen te volgen en te starten met
het bouwen aan jouw financiële pijplijn.

leef

DE

WELLNESS-LEVENSSTIJL
 aak een Natural Solutions
M
presentatie mee & meld je aan.
Ontvang een Live Guide en vul het
Wellness Consult in op pagina 16.
Gebruik jouw producten door
jouw Dagelijkse Wellness Plan te
implementeren.

deel

MET ANDEREN
Begin jouw Namenlijst op de
volgende pagina
Ontvang een Share Guide om meer te
ontdekken over succesvol delen.
Deel een presentatie met 3+ mensen.

start

JOUW BUSINESS
Kies jouw tempo. Ik behaal de Elite-rang in:
30 dagen

60 dagen

90 dagen

geweldig

doel

standaard

Plan jouw Launch Guide Overzicht
en ga naar doterra.com >
Empowered Success en ontdek meer.
Datum:

Tijd:
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Lijst met Namen

Wiens levens wil jij veranderen?

NAAM
1.

16.

2.

17.

3.

18.

4.

19.

5.

20.

6.

21.

7.

22.

8.

23.

9.

24.

10.

25.

11.

26.

12.

27.

13.

28.

14.

29.

15.

30.

Samen delen we op snelle wijze hoop en herstel
via dōTERRA's wereldwijde beweging.

hoop,
helende
leiders,
leef je
Breng

harten,

opkomende

dromen—

het betekenisvolle werk van een

dōTERRA Wellness Advocate.
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*Alle woorden met trademarks of geregistreerde
handelsmerksymbolen zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van dōTERRA Holdings, LLC.

