
Voor de allereerste keer kun je meerdere BOGO-aanbiedingen aan één bestelling 
toevoegen! Deze keer wordt de BOGO-week verdeeld in twee afzonderlijke 72-urige 
actieperiodes. Voor elke actieperiode zullen er drie BOGO-aanbiedingen zijn. Je kunt 

alle drie de aanbiedingen kopen tijdens elke actieperiode van 72 uur. Geniet van 
de geweldige BOGO-aanbiedingen, verminder verpakkingsmateriaal en bespaar op 

verzendkosten!

Hoe kunt u bestellen:  
WELLNESS ADVOCATE OF GROOTHANDELKLANT 

Wat betekent BOGO?
BOGO is een afkorting voor de Buy-One-Get-One (koop-één-krijg-één) gratis aanbiedingen.

dōTERRA Europe BOGO Sale informatie en spelregels

Loyaliteits reductiebestelling

Standaard bestelling

1.  Ga naar www.mydoterra.com en log in op de winkel wagen 
2.  Ga naar uw LRP-jabloon of maak een nieuwe  

LRPbestelling 
3.  Voeg de KOOP-artikel(en) toe aan je winkelwagentje de 

GRATIS item(s) worden later toegevoegd) 

4. Ga naar de winkelwagen
5. Klik op ‘Doorgaan’ om af te rekenen
6.  De GRATIS items worden bij checkout automatisch aan je 

bestelling toegevoegd
7. Selecteer ‘Bestelling nu verwerken’

1.    Ga naar www.mydoterra.com en log in op de win-
kel wagen

2.  Voeg de KOOP-artikel(en) toe aan je winkelwagentje 
de GRATIS item(s) worden later toegevoegd) 

3. Ga naar de winkelwagen 
4. Klik op ‘Doorgaan’ om af te rekenen
5.  De GRATIS items worden bij checkout automa-

tisch aan je bestelling toegevoegd
6. Selecteer ‘Bestelling nu verwerken’

Standaard bestelling

1. Ga naar www.doterraeveryday.eu
2.  Klik op “Retail Customer shop” onder “Snelle links” 
3.  Kies de taal en het land en klik op ‘Begin met  

winkelen’
4.  Voeg de KOOP-artikel(en) toe aan je winkelwagentje 

de GRATIS item(s) worden later toegevoegd) 
5. Ga naar de winkelwagen

6. Bestaande klanten ‘Aanmelden’; Nieuwe klanten 
‘Account aanmaken
7.  Ga naar de winkelwagen
8. Klik op “Doorgaan” om naar de checkout te gaan
9. De GRATIS items worden bij checkout automatisch 
aan je bestelling toegevoegd
10. Selecteer ‘Bestelling nu verwerken’

RETAIL CUSTOMER



Hoe kom ik erachter wat de dōTERRA Europe BOGO‘s zijn?
Alle drie de BOGO-aanbiedingen zullen worden aangekondigd op de dōTERRA Europe Facebook pagina voordat 
elke promotieperiode begint. Zodra de actie actief is, wordt één BOGO-aanbieding per dag individueel weergegeven 
(hoewel alle aanbiedingen tijdens elke actieperiode verkrijgbaar zijn). Vind ons leuk op Facebook om de acties op je 
Facebook feed te bekijken.

Hoe lang duren de dōTERRA Europe BOGO’s?
Alle aanbiedingen zullen beschikbaar zijn vanaf de eerste dag om 00:00 CET en tot de laatste derde dag om 23:59 
CET of zolang de voorraad strekt. Als je ervoor kiest om deel te nemen, moet jouw bestelling binnen die periode van 72 
uur worden geplaatst en verwerkt. Dit betekent dat deze aanbiedingen niet kunnen worden opgeslagen in een LRP-
sjabloon. Ze kunnen echter worden verwerkt als een LRP, maar de bestelling moet onmiddellijk worden verwerkt.

Welke markten komen voor deelname aan de dōTERRA Europe BOGO’s in aanmerking?
De dōTERRA Europe BOGO’s zijn alleen beschikbaar voor Wellness Advocates, Groothandelklanten en Retailklanten 
binnen de Europese markt.

Hoeveel BOGO’s mag ik kopen?
Elke BOGO-aanbieding heeft een limiet van vijf per account. 

Kan ik BOGO’s over meerdere dagen combineren om op de verzendkosten te besparen?
Ja! Elke promotieperiode heeft drie BOGO-aanbiedingen. Je kunt de drie BOGO-aanbiedingen combineren in één 
bestelling om te besparen op verzending tijdens elke promotieperiode van 72 uur. 

Kan ik alle BOGO-aanbiedingen van beide promotieperioden combineren in één bestelling?
Nee, niet alle BOGO-aanbiedingen van beide promotieperioden kunnen in één bestelling worden gecombineerd. Tij-
dens elke promotieperiode kun je alleen de drie beschikbare BOGO-aanbiedingen kopen. Zodra de promotieperiode 
is afgelopen, kun je geen van die BOGO-aanbiedingen bestellen. Dit betekent dat je tijdens de tweede actieperiode 
geen BOGO-aanbiedingen kunt bestellen uit de eerste promotieperiode.

Hoe weet ik of mijn bestelling is geplaatst en verwerkt?
Er wordt ter bevestiging een e-mail verstuurd naar het adres dat in uw dōTERRA account vermeld staat.

Tellen BOGO’s mee voor de punten van het Loyaliteits reductieprogramma (LRP)?
Ja. Punten worden volgens de gebruikelijke regels en richtlijnen verdiend. LRP-bestellingen die met 50 PV of meer 
worden geplaatst krijgen punten op basis van het huidige percentage van het lid. Punten worden gebaseerd op de 
PV van het artikel dat u koopt. Voorbeeld: Als de special zou zijn Koop 1 Lemon Krijg 1 Terrashield, zou u LRP-punten 
voor de Lemon PV krijgen.

LRP-bestellingen van minder dan 50 PV verdienen geen LRP-punten.

Kan ik met LRP productpunten voor een BOGO betalen?
Nee. U kunt een BOGO-aanbieding niet met productpunten betalen.

Kan ik een BOGO via Wire Transfer of Direct Debit betalen?
Nee. Alle BOGO’s moeten vooraf worden betaald met een credit card of met AR.

Vragen? 
Als u nog verdere vragen hebt, neem dan contact op met onze Klantenservice. 


