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• Virtaa aloitukseen (s. 4)
• Ajoita menestyksesi (s. 6)

• Tarkenna nimiluetteloa (s. 7)

PREPARE 
(Valmistele)

• Luo yhteyksiä & jaa luonnollisesti (s. 8)
• Kutsu 45+ oppimaan lisää (s. 9)

INVITE 
(Kutsu)

P I PI

1–2 viikkoa ennen aloitusta Aloituskuukausi

• Esittele 30+:lle (s. 10)
• Varaa esittelyitä esittelyistä  

(s. 10)

PRESENT 
(Esittele)

Tämä aloitusopas on karttasi matkalla Elite-tasolle, kaikkien dōTERRA™-tasojen perustaan. 
Menestys riippuu sinusta itsestäsi. Luota prosessiin ja menesty!

Success Tracker Natural Solutions 
-esittelymateriaali

Aloita matkasi menestykseen

+ ToimintaUsko =Tulokset 
• Jaa 45+:lle

• Rekisteröi 15+
• Auta 1–3 rakentajaa 

aloittamaan

TUOTTEESEEN • Muuta elämiä 
• Kasva ihmisenä 
• Luo lisätuloja



YKSINKERTAISET ASKELET MENESTYKSEEN

Aloituskuukausi

• Jäsenseuranta (s. 13)
• Löydä rakentajasi (s. 15) 

• Esittele 30+:lle (s. 10)
• Varaa esittelyitä esittelyistä  

(s. 10)

• Rekisteröi 15+ (s. 11)
• Tee elämäntapakatsauksia (s. 12) 

ENROL 
(Rekisteröi)

* Esitetyt luvut ovat vuoden 2020 keskiarvoja. Henkilökohtainen tulo voi jäädä tätä alhaisemmaksi.

SUPPORT 
(Tue)

E S

Live-, Share-,
Build-oppaat Launch-opas

SAAT KOLME RAKENTAJAASI  
ELITE-TASOLLE

1 668 € / kuukausi*

KUKIN RAKENTAJASI SAA KOLME 
LISÄÄ ELITE-TASOLLE

6 346 € / kuukausi*

E E E

S

E E E

S

E E E

SE E E

Silver Platinum

SAAT ITSESI ELITE-TASOLLE
Elite: 3000 PV

244 € / kuukausi* 

Elite

> >



Tavoite saavuttaa Elite (ympyröi yksi) 90 päivän tavoite 1 vuoden tavoite
30 päivää 
ihanteellinen

60 päivää 
tavoite

90 päivää 
vakio

____________________£/€/kk. 
__________________________  

Taso

____________________£/€/kk. 
__________________________   

Taso

Aseta tavoitteet ja ryhdy toimeen

MENESTYS ALKAA SINUSTA

  Aseta LRP-tilauksesi tasoksi 
100 PV+, jotta saat palkkioita. 

  Ota käyttöön päivittäinen 
hyvinvointisuunnitelma , jonka loit 
Live -oppaassa sivulla 16. 

  Opi lisää käyttämällä säännöllisesti 
öljyjen opaskirjasta ja osallistumalla 
 jatko-opetukseen. 

Kun määrität liiketoiminnan tavoitteita ja sitoudut niihin, yhdistät ponnistelusi visioon paremmasta tulevaisuudesta. 
Tämä tietoinen yhteys auttaa sinua jatkuvasti eteenpäin, vaikka olisit mukavuusalueesi ulkopuolella.

  Jaa intohimosi dōTERRAn 
hyvinvointielämäntapaan ja  
inspiroi ympärilläsi olevia  
henkilöitä oppimaan miten  
he pystyvät samaan. 

  Hyödynnä Share-opasta, joka  
auttaa tehokkaassa kutsumisessa  
ja jakamisessa. 

  Aloita yhteyksien luominen 
asiakasehdokkaisiisi ja putkistosi 
rakentaminen. Tutustu työkaluihin ja 
videoihin osoitteessa doterra.com 
> Empowered Success.

  Muodosta yhteys ylempään 
tiimitukeen:

Avaintuki:  __________________________ 
Sähköposti:  ________________________ 
Puhelin: ___________________________

Tiimipuhelu/verkkosivusto/Facebook-
ryhmä(t): _________________________ 
__________________________________

  dōTERRA on tehokas väline viemään 
sinut sieltä missä olet, sinne minne 
haluat. Laajenna reitin tavoitetta,  
joka määritetään Build -oppaassa:

JAKAMINEN MUUTTAA ELÄMÄÄ RAKENNA UNELMIASI

Virtaa aloitukseen
Uskosi siihen, että dōTERRAn tuotteet ja taloudelliset mahdollisuudet voivat muuttaa elämää - 
mukaan lukien oma elämäsi - on tärkein liikkeelle auttava voima käynnistäessäsi liiketoimintaasi. 
Mitä vahvempi uskosi on, sitä helpompi sinun on jakaa muille se, mitä rakastat. 

> >



Kun päätät olla oman kotisi ratkaisujentarjoaja, innostut jakamaan 
kokemuksesi muiden kanssa. Luo kuva itseohjautuvasta hyvinvoinnista aina, 
kun olet vuorovaikutuksessa mahdollisten jäsenten kanssa.

dōTERRAn voimaannnuttavan menestysohjelman avulla voit auttaa 
muita muuttamaan elämäänsä. 

dōTERRA™-hyvinvointiedustajana olet jakamassa uudenlaista lähestymistapaa 
hyvinvointiin. Meistä öljyoppaalla ja laatikollisella dōTERRAn CPTG™-laadun 

eteerisiä öljyjä on mahdollista vastata moniin hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. 
Loppujen kohdalla kannustamme yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten 

kanssa, jotka tukevat pyrkimyksiäsi yksinkertaisten ratkaisujen löytämiseen.

Sitoudu ja ajoita PIPES-toimintosi. Tässä oppaassa on tietoja siitä, 
miten voit sitoutua tehokkaasti liiketoimintasi aloittamiseen.

Tarjoa ratkaisuja

    VINKKEJÄ 

•  Ole aito itsesi ja jaa kokemuksiasi 
luonnollisesti antaaksesi muillekin 
samat mahdollisuudet. 

•  Kutsu tämän positiivisen 
kokemuksen kautta 
asiakasehdokkaita oppimaan lisää 
esittelyssä tai henkilökohtaisessa 
tapaamisessa, jossa voit tarjota 
rekisteröitymismahdollisuuden. 

Aloituksen tärkeät osatekijät:
1

2

3

4

KUTSU tuote- ja liiketoimintaesittelyihin

OPETA tuote- ja liiketoimintaesittelyissä

SEURAA elämäntapakatsauksien avulla

AUTA ALKUUN & TUE uusia rakentajia

VALMISTELE



45

30

15

3

Onnistumisen aikataulu
Aloituskuukausi: 15 rekisteröintiä x 200 PV:n keskim. rekisteröinti = 3 000 OV:n Elite

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai

13:00  
1:1 Marcian 

kanssa

18:00  
Natural 

Solutions 
-esittely

12:00  
1:1 Karlin 

kanssa

12:00 
Miniesittely 

mehubaarissa

19:00  
öljy-esittely

15:00  
1:1 Elena

16:00  
1:1 James

ALOITUSKUUKAUDEN AIKANA:
 1. Kutsu 45 henkilöä
 2.  Aikatauluta 3 esittelyä tai 15 kahdenkeskistä 

tapaamista (tai yhdistelmä näistä)
 3.  Varaa aikaa liiketoiminnallesi
4.  Kysy itseltäsi ja aikatauluta:
   •  Kuka tarvitsee Natural Solutions  

-esittelyn öljyistä?
   •  Kuka tarvitsee seurantaa rekisteröityäkseen?
   • Kuka tarvitsee elämäntapakatsauksen?
    •  Kuka tarvitsee liiketoiminnan 

yleiskatsauksen?
   • Kuka on valmis järjestämään esittelyn?

TARKENNA ASIAKASEHDOKKAASI

Laajenna vaikutustasi
Mitä useampi kuulee viestisi ja liittyy mukaan, sitä useamman elämää muutat – oma elämäsi  
mukaan lukien. Aloita omiesi parista eli ihmisistä, jotka jo tunnet ja joihin luotat valmiiksi.  
Heidän rakastuessa dōTERRA-tuotteisiin heistä tulee uusien kontaktien lähde.

PREPARE (VALMISTELE)

INVITE (KUTSU)

PRESENT (ESITTELE)

ENROL (REKISTERÖI)

SUPPORT 3 BUILDERS  
(TUE KOLMEA RAKENTAJAA)

Sunnuntai

“Älä arvioi 
jokaista päivää 
saamasi sadon 

perusteella, vaan 
kylvämiesi siementen 

perusteella.”  
–Robert Louis Stevenson



Hio nimilistaasi (ks. Build- ja Share-oppaat) ja pidä kirjaa PIPES-toimistasi  
45 potentiaalisimman henkilön kanssa. Käy läpi puhelimesi yhteystiedot ja  
sosiaalisen median kaverisi ja mieti, kenelle hyvinvointi, tarkoitus ja vapaus  
ovat tärkeitä. Laajenna nimilistaasi sitä mukaa kuin uusia ihmisiä tulee mieleesi  
ja elämääsi. Tunnista mahdolliset rakentajat, joilla mielestäsi on mahdollisuus  
menestyä (ks. sivu 15).

Nimi Muistiinpanoja
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

45+ 30+ 15+ 15+ 3+
P P E SI

Success Tracker

VALMISTELE

PREPARE (VALMISTELE)

Tavoite:
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Luo yhteyksiä, jaa ja kutsu
dōTERRA™ on suhteisiin perustuvaa liiketoimintaa. Pohjusta asenteesi uskomuksella, että välittäminen 
on tärkein lahja, jonka annat kaikille kohtaamillesi ihmisille. Oli kyseessä sitten olemassa oleva tai täysin 
uusi ihmissuhde, rakenna kaikessa vuorovaikutuksessa luottamusta. Pyri muuttamaan ihmisten elämää 
jakamalla heidän kanssaan se mitä rakastat, riippumatta siitä, missä tai kenen kanssa olet.

Puhuttele henkilöitä nimellä. Esitä kysymyksiä ja kuuntele ymmärtääksesi henkilön kiinnostuksenkohteita ja tarpeita. 
Ole aito ja rakenna ihmissuhteet luottamukselle. Luo ainutlaatuinen yhteys uusiin ja vanhoihin ystäviin.

Etsi tapoja, jotka lisäävät arvoa ja tarjoa tuotteita ja liiketoiminnan ratkaisuja, jotka sopivat luonnollisella  
tavalla heidän tarpeisiinsa.

Ihmiset rakastavat puhua itsestään. Esitä kysymyksiä elämänalueista, joista arvelet heidän puhuvan mielellään. 
Etsi yhteistä maaperää tavatessasi uuden ihmisen, jotta teillä olisi jotain jaettavaa.

LUO YHTEYKSIÄ IHMISIIN AIDOSTI JA VILPITTÖMÄSTI

YHDISTÄ NÄMÄ HENKILÖT OMIIN RATKAISUIHISI

Mitä kuuluu? Miten perheesi voi? TAI Miten menee nykyään? Mitä elämässäsi tapahtuu? Näin päivityksestäsi, 
että lapsesi ei voi hyvin. Miten te pärjäätte? (Mukauta henkilön mukaan.)

Minusta tuntuu, että on koko ajan tärkeämpää syödä hyvin, liikkua, nukkua kunnolla ja päästä eroon kodin haitallisista 
aineista. Tuntuuko sinustakin siltä? Miten teidän perheessänne toimitaan? Mitä tiedät eteerisistä öljyistä?

Eteeriset öljyt ovat muuttaneet elämääni kovasti. Oletko koskaan kokeillut? Minulla on tuote, jota sinun kannattaisi 
testata. Kysyn parin päivän päästä, mitä mieltä olet.

Tutustu johonkuhun uuteen. Esitä kysymyksiä heidän työstään, jotta voit mukauttaa vastauksesi ja sinuun on  
helppo samastua. Mitä tahansa he sanovatkin, suhtaudu heihin henkilöinä, joiden kanssa voit työskennellä tai  
olet jo työskennellyt. “Työskentelen äitien kanssa ja opetan heille, miten he voivat huolehtia perheestään  
luontaisesti eteeristen öljyjen ja muiden tuotteiden avulla.” TAI “Työskentelen kiropraktikkojen kanssa ja opetan  
heitä luomaan lisätuloja vastaanotollaan jakamalla asiakkailleen kokoemuksensa siitä, miten eteeriset öljyt  
johtavat hyvinvointiin elämäntyylinä.” JOS sinun on aloitettava,“Se on oikeastaan aika hämmästyttävää.  
Rakastan sitä, mitä teen... Mitä sinä teet?”

Joku, jonka jo tunnet:

Joku, jonka jo tunnet:

Uusi tuttavuus:

Uusi tuttavuus:



LIIKETOIMINNAN 
YLEISKATSAUS

 On kolme tapaa, joilla tuen asiakkaitani heidän 
dōTERRA-matkallaan. Ensimmäinen tapa on auttaa sinua 
oppimaan tuotteiden käyttöä, saamaan lisää koulutusta  

ja ohjaamaan ystäviä, jotka ovat kiinnostuneita  
osallistumaan esittelyyn. 

Toinen tapa on auttaa saamaan tuotteesi maksettuina ja ehkä jopa 
ansaitsemaan hieman rahaa hauskalla tavalla jakamalla dōTERRA-

kokemuksesi läheistesi kanssa.

Kolmas tapa on heille, jotka haluavat itselleen useita eri tulonlähteitä ja 
jotka suhtautuvat intohimoisesti hyvinvointiin. "Olisi hienoa rakentaa 

tästä bisnes tekemällä tätä osa-aikaisesti kotoa käsin."

Mikä näistä kolmesta on paras tapa, jolla voisin tukea sinua?

Kun he sanovat vaihtoehdon kaksi tai kolme, totea: “Olen 
varannut kerran viikossa aikaa tätä varten, miltä se 

 vaikuttaisi?” Olen vapaa tiistaina seitsemältä ja 
torstaina puolen päivän aikaan. Kumpi sopisi 

sinulle paremmin?

Kutsu muuttamaan elämää

 
HENKILÖKOH- TAINEN 

TAPAAMINEN
   Hei __________, onko sinulla hetki aikaa? 

Hienoa. Tähän ei mene kauaa. Olen soittamassa 
läpi terveydestä kiinnostuneita ystäviäni. Haluaisin 
sopia puolen tunnin tapaamisen, jossa käymme läpi 

hyvinvointitavoitteita, annan vinkkejä eteeristen 
öljyjen käyttämiseen ja esittelen muutamia 

suosittuja vaihtoehtoja. Jos löydät tuotteita, joita 
haluat kokeilla itsellesi tai perheellesi, se on 

hienoa. Jos et, sekään ei haittaa. Mitä sanot? 
Hienoa! Sopisiko sinulle huomenna yhdeltä 

tai torstai-iltana seitsemältä?

ELÄMÄNTAPAKATSAUS
 Haluan varmistaa, että osaat käyttää uusia 
tuotteitasi ja maksimoida palkkiosi. Seuraava 
askel on nopea tapaaminen, jossa teemme 

toivelistasi, kerron sinulle tilaamisesta ja annan 
parhaat vinkit ilmaisten tuotteiden saamiseen. Se 

vie noin 30–40 minuuttia. Tavoitteena on, että voit 
tilata itse milloin tahansa. Miltä tämä kuulostaa? 

Upeaa! Olen vapaa keskiviikkona yhdeltä tai  
torstai-iltana päivällisen jälkeen. Kumpi sinulle 

sopii paremmin????

ESITTELY
     Olen tutustunut eteerisiin öljyihin 

ja niistä on ollut paljon apua minulle ja 
perheelleni. Me käytämme niitä kaikkeen. 

Tiedän, että teillä on kärsitty __________ 
(esim. lasten kausittaisista haasteista) 
ja ajattelin sinua! Olen järjestämässä 
pientä workshopia ja haluaisin kutsua 
sinut mukaan. Workshop pidetään meillä 
torstaina seitsemältä. Tai voimme tavata 

kahdestaan ensi viikolla. Kumpi sopii 
sinulle paremmin???

WEBINAARI
  Muistan, että sanoit 

olevasi kiinnostunut _______ 
(aiheesta). Jos lähettäisin sinulle 
pääsyn ___________ (aihetta) 

käsittelevään webinaariin, 
katsoisitko sitä?

LUO YHTEYKSIÄ ESITTELYYN 
Seuraavassa on muutamia tapoja, joilla voit kutsua ihmisiä kuulemaan 
lisää eri tilanteissa. Katso lisäohjeita Share-oppaasta.

Sinun ei tarvitse olla asiantuntija, jotta voisit kutsua ihmisiä mukaan oman elämänsä 
ratkaisujentekijöiksi. Selvitä, mikä on kullekin henkilölle tärkeintä olemalla aidosti kiinnostunut siitä, 
keitä he ovat, mitä he kokevat ja miten voit palvella heitä.

Auta ihmisiä sanomaan kyllä:
•  Kerro selkeästi, mitä kutsu koskee (esim. esittelyä, jossa 

kartoitetaan ratkaisuja erilaisiin hyvinvointihuoliin)
•  Kerro heidän sijoittamansa ajan arvo
•  Anna kaksi vaihtoehtoa, jotka voivat sopia heille  

(esim. esittely tai kahdenkeskinen tapaaminen)
•  Vahvista suhteita, rakenna luottamusta erilaisten 

vuorovaikutusmuotojen kautta ja pidä sanasi

“

“

“

“
“

””

”

”

”

KUTSU



Esitä  viesti
Kun asiakasehdokkaasi ovat saaneet kutsun oppimaan lisää, seuraava vaihe on tutustuttaa heidät 
dōTERRAn elämää muuttaviin tuotteisiin ja tulonsaantimahdollisuuksiin. 

Kasvata verkostoasi kutsumalla osallistujia järjestämään omia esittelyitään. Tuo muutamia edullisia 
lahjoja (esim. avaimenperiä) kannustimiksi varausten tekoon.

Todennäköisesti olet ajatellut tuntemiasi henkilöitä, jotka hyötyisivät samasta kokemuksesta. Jos 
haluat järjestää oman kokoontumisen, tule puhumaan toiselle meistä. Ja jos varaat jo tänä iltana, 
saat itsellesi tällaisen avaimenperän! (näytä avaimenperä)

TUOTE (40–50 MIN)  
Tarkoitus:

Koota ihmisiä yhteen, 
kuunnella heidän tarpeitaan, 
antaa heidän testata öljyjä. 
Tee siitä hauskaa.

Keskity osallistujien tarpeisiin 
ja jaa parhaat ratkaisut.

Esittely, henkilökohtainen tapaaminen 
tai 3-osapuolen puhelu
Webinaari, video tai sosiaalinen media

Kotonasi tai ystäväsi luona
Mehubaarissa tai kahvilassa
Kiropraktikon vastaanotolla  
tai toimistolla

LIIKETOIMINTA (20–30 MIN)  
Tarkoitus:

Koota ihmisiä yhteen, 
kuunnella heidän tarpeitaan, 
johdattaa heidät dōTERRAn 
mahdollisuuksien pariin.

Keskity osallistujien  
tarpeisiin; tiedä ja kerro  
miten tämä mahdollisuus  
voisi hyödyttää heitä.

• 5 min: luo kontakti / kerro tarinasi (1–2 min)
• 1 min: aseta tavoite
• 10 min: Miksi eteeriset öljyt/Miksi dōTERRA? (s. 1)
• 5 min: Omat prioriteetit (s. 3)
• 10–20 min: opeta eteerisistä öljyistä & LLV:stä (s. 2–3)
•  9 min: kerro jäsenyysvaihtoehdoista & seuraavista 

vaiheista (tiivistelmän loppuosa) 
• Tarjoa virvokkeita & vastaa kysymyksiin
• Auta vieraita rekisteröitymään

• 2–5 min: luo kontakti / kerro tarinasi (1–2 min)
• 1 min: aseta tavoite
•  2-5 min: opi heidän tilanteestaan 

(ämpärit vs. putkisto – s. 2)
• 2-5 min: miksi dōTERRA (s. 3)
• 2 min: mitä tähän vaaditaan (s. 4–5)
• 2 min: palkkiosuunnitelma (s. 6–7)
• 4–5 min: visioi ja valitse polku (s. 8–9)
•  5 min: seuraavat vaiheet (s. 10–11) 
•  K&V: Haluavatko he tietää vielä muuta? 

miten missä
ESITYKSET VOIVAT OLLA ERILAISIA. TOIMI ITSELLESI PARHAITEN SOPIVALLA TAVALLA.

VALITSE ESITYKSESI

VARAA ESITTELYITÄ ESITTELYISTÄ

“
”



Rekisteröi menestyksellisesti
Rekisteröityminen on esittelyn huippukohta, jossa osallistujat päättävät muuttaa elämänsä! Selvitä esittelyn 
aikana, miksi osallistujat ovat tulleet paikalle ja valmistaudu tarjoamaan ratkaisuja, jotka vastaavat heidän 
tarpeitaan. Ohjaa uusia rekisteröityneitä valitsemaan jäsenyys ja pakkaus, jotka sopivat heille parhaiten.

VINKKEJÄ REKISTERÖINTIIN:
• Kannusta asiakasehdokkaita ostamaan pakkaus, jotta he saavat useita tuotteita yhden tai kahden sijaan. 
• Kerro, mistä pidät erityisesti pakkauksessa, joka mielestäsi sopii heille parhaiten.
• Linkitä kaikki kertomasi tärkeäksi koettuihin asioihin ja kerro, miten pakkaukset on suunniteltu tarjoamaan kohdennettua tukea.
•  Hämmennys saa aikaan kieltävän vastauksen. Älä näytä liian monia tuotteita. Esittele muutama, tarjoa jotain  

erityistä ja pidä tilanne yksinkertaisena.
• Rekisteröi lähes kaikki tukkuasiakkaiksi. Rekisteröi ne, jotka haluavat jakaa tai rakentaa hyvinvointiedustajiksi. 

VASTALAUSEIDEN VOITTAMINEN:
•  Ei tiedä, minkä pakkauksen tilata: “Mihin kaipaat tukea?” Käy läpi prioriteetit. Kehota etsimään ratkaisuja tuoteoppaasta.  

“Mikä pakkaus vastaisi parhaiten tarpeisiisi?” Tee ehdotuksia. “Jos minä olisin sinä, niin...” 
•  Epävarmuus siitä, mikä jäsenyys kannattaisi valita: “Mitä tekijöitä mietit?” Kuuntele ja käsittele heidän toiveitaan tai  

huolenaiheitaan. Tarjoa ehdotuksia. 
• Taloudelliset huolenaiheet: “Haluaisitko järjestää esittelyn, jotta voit ansaita rahaa ja saada sen pakkauksen, jonka erityisesti haluaisit?”
•  Ei tiedä, mistä aloittaa: “Entä, jos valitsisit pari öljyä, joista uskot olevan tällä hetkellä eniten apua, ja kokeilisit niitä. Voimme palata 

pakkausasiaan ensi viikolla.”

SEURAAVAT VAIHEET
• Mainitse kaikki rekisteröitymistarjoukset ja miten ne voi saada. Ole selkeä ja ytimekäs. 
• Kerro, että yksittäisiä tuotteita on mahdollista lisätä erityisiä tarpeita varten. Pidä opas saatavilla, jotta asioita  on helppo tarkistaa.
• Muistuta, että tänään rekisteröitymällä voi ansaita ilmaisen lahjan.

Valitse pakkaus, joka sopii sinulle ja perheellesi parhaiten.

•  Pyydä heitä siirtymään rekisteröitymislomakkeisiin, selitä mitä eroa on tukkuasiakkailla ja hyvinvointiedustajilla ja neuvo lomakkeiden täyttämisessä.

Nauttikaa eteeristä öljyä sisältäviä virvokkeita. Jos sinulla on  kysyttävää, __________ (kutsujen järjestäjä) ja minä voimme  nyt vastata.

ILTA

“
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LOPETUS 
Alussa lupasin näyttää, miten  voit saada nämä öljyt itsellesi. Käydäänpä vaihtoehdot läpi. Kerro jäsenyysvaihtoehdoista. 

Vaihtoehto 1 
Nyt esittelen kaksi suosituinta pakkausta, joilla on hyvä lähteä liikkeelle. Tämä on Home Essentials -pakkaus, jossa on 
10 suosikkiöljyä. Monista niistä olemmekin jo puhuneet. Pakkaus sisältää myös upean diffuuserin ja maksaa (kerro 
pakkauksen hinta). Vähintään yhtä suosittu on Natural Solutions -pakkaus. Se sisältää käytännöllisesti katsoen kaiken, mitä 
kylpyhuoneen kaapissa tarvitaan (käännä sivu esiin ja osoita). Se on todellinen hyvinvointipakkaus, joka tukee hyvää oloa 
niin ennaltaehkäisyn, itsehoidon kuin päivittäisten hyvinvointirutiinien kautta. Mukana tulee diffuuseri ja laatikko öljyjen 
säilyttämistä varten. Ja ensimmäisen Loyalty Rewards -tilauksesi jälkeen sinulla on automaattisesti kasassa 100 Loyalty-
pistettä, joilla voit hankkia uusia tuotteita kokeiltavaksi. Eikä siinä vielä kaikki! LRP-aloitusprosentiksesi tulee heti 15. Ei siis 
ihme, että pakkaus on niin suosittu!

Vaihtoehto 2
Nyt esittelen kaksi suosittua pakkausta, joilla on hyvä lähteä liikkeelle. Tämä on Family Essentials -pakkaus. Pulloissa on  
kussakin 85 tippaa öljyä, joten se toimii hyvin näytteenä ja on kätevä kuljettaa mukana. Hinta on (kerro pakkauksen hinta). 
Home Essentials -pakkaus sisältää samat öljyt, mutta pulloissa on 250 tippaa öljyä, ja mukana tulee diffuuseri. Hinta  
on vain (kerro pakkauksen hinta).

REKISTERÖI 



Elämäntapakatsaus
Pyri palvelemaan rekisteröityjien tarpeita, jotta he jäävät asiakkaiksesi jatkossakin. 
Uudet jäsenet rekisteröityvät ensin pakkauksella ja toiseksi Loyalty Rewards 
-ohjelmassa (LRP). Tämä toinen rekisteröinti on se, mikä rakentaa tuloputkistoasi. 

 

1  Esittele dōTERRAn elämäntapa- ja hyvinvointipyramidi

           Pyydä heitä arvioimaan itseään (s. 3)
           Esittele heille dōTERRA-elämäntapa (s. 4–12)
           Pyydä heitä luomaan toiveluettelo (s. 13–15)

2  Hyvinvointineuvonta

           Tee hyvinvointineuvonta loppuun (s. 16)
            Miettikää yhdessä 90 päivän suunnitelmat ja  

kolme seuraavaa Loyalty-tilausta
            Kerro heille LRP:stä ja auta ensimmäisen  

verkkotilauksen teossa

ELÄMÄNTAPAKATSAUKSEN TARKOITUS
Auttaa JOKAISTA uutta jäsentä
• käyttämään tuotteita, joita heillä on
• määrittämään päivittäisen hyvinvointisuunnitelman
• optimoimaan jäsenyytensä LRP-ohjelmassa
• saamaan yhteyden resursseihin 
• kutsumaan muita muuttamaan elämää

ELÄMÄNTAPAKATSAUKSEN 
TARKISTUSLISTA
  Ajoita elämäntapakatsaus pian sen jälkeen, kun 

pakkauksen olisi pitänyt saapua

  Suosittele katsomaan Live -opasvideo osoitteessa 
dōTERRA.com > Empowered Success

3  Muodosta yhteys koulutukseen & yhteisöön

           Suosittele suosikkiopastasi ja -sovellustasi
            Esittele työkaluja, joiden avulla voi oppia miten tuotteet  

tukevat 90 päivän tavoitteita
           • Empowered Life -sarja (perusteellinen)

         • dōTERRA Daily Drop® -sovellus (mukaan)
         • Living-lehti
            Ota yhteys 2–3 kertaa ensimmäisen kuukauden aikana ja  

jatka säännöllistä yhteydenpitoa myöhemminkin

Seuranta 
on tie 

menestykseen



4  Uuden jäsenen seuranta

 Kutsu jakamaan tai rakentamaan dōTERRAa

 Sinulla on 14 päivän ikkuna, jonka aikana voit etsiä parhaan sijoituspaikan kullekin uudelle 
rekisteröidylle jäsenelle. Varhainen sitoutumisesi rekisteröityjiin on ratkaisevan tärkeää heidän 
pitkän aikavälin menestykselleen. Käytä seurannassa seuraavaa prosessia. Jos haluat todella 
muuttaa elämää, ajattele näitä ensimmäistä 14 jäsenyyspäivää sijoituksenasi teidän molempien 
menestykseen. Se vaatii vain hieman aikaasi. Jäljittelemällä saamaansa tukea rakentajasi ovat paljon 
taipuvaisempia toimimaan itse samoin.

ASIAKAS
•  Käyttää tuotteita omaan hyvinvointiinsa
• Rekisteröityy tukkuasiakkaana
• Voi olla LRP-ohjelmassa tai ei

JAKAJA
•  Haluaa kertoa aiheesta muille 

järjestämällä esittelyn tai 
kahdenkeskisiä tapaamisia

•  Rekisteröityy tukkuasiakkaana tai 
hyvinvointiedustajana (rekrytoidakseen 
muita ja saadakseen palkkioita)

RAKENTAJA
• Haluaa saada tuloja 
• Rekisteröityy hyvinvointiedustajana
•  Sitoutuu kuukausittaiseen 100 PV+:n 

LRP-tilaukseen saadakseen provision
•  Yhteensovitus potentiaalin 

tunnistamiseksi (s. 15)

ENROL 
(REKISTERÖI) ELÄMÄNTAPAKATSAUS

KUTSUMISEN 
YLEISKATSAUS KUTSUJA

LIIKETOIMINNAN 
YLEISKATSAUS LIIKETOIMINTAOPAS



Si�oittelustrategia
Rekisteröityjien onnistunut sijoittaminen on ratkaisevan tärkeää kasvusi, tasokehityksesi ja palkkiopätevyytesi 
kannalta. Aseta selkeät odotukset, joilla turvataan suhteet ja varmistetaan paras sijoituspaikka. Jotkut 
valitsevat tiensä heti, toiset tarvitsevat aikaa valitakseen, miten haluavat edetä asiakkuudesta eteenpäin. Käytä 
ensimmäiset 14 päivää oppiaksesi heistä kaikki mahdollinen ja tee sitten parhaat sijoittelupäätökset.

Taso 1: Liikekumppanit 

Taso 2: Rakentajat & jakajat 

Tasot 3+: Asiakas+

SIJOITTELUVINKKEJÄ 
Kaikki uudet rekisteröityjät:
•  Sijoita kukin sinne, missä hän menestyy parhaiten ja saa  

tukea. Valitse pitkän aikavälin visio ja menestys lyhytaikaisten 
tarpeiden sijaan.

•  Sponsorointia voidaan muuttaa kerran ensimmäisten 14 päivän aikana. 
•  Kysy neuvoa ylälinjan mentoriltasi tai yleisissä kysymyksissä käänny 

jäsenpalvelun puoleen.

TIIMIN SIJOITTELU & RAKENNE
Tiimirakenteen muodostamisnopeus vaihtelee. Se, milloin rakentajat 
tai liikekumppanit ovat rekisteröityneet ja sitoutuneet, määrittää, 
millä nopeudella kukin uusi etappi käynnistetään. Esimerkiksi jotkut 
aloittavat yhden rakentajan kanssa ja kasvavat vähitellen, kun taas 
toiset voivat aloittaa kolmella (heillä voi esimerkiksi olla jo alussa 
suurempi verkosto tai vakiintuneita suhteita).

YMMÄRRYS ROOLEISTA 
Rekrytoija:
•  Henkilö, joka toi rekisteröityjän dōTERRAlle. (Kenen kontaktit 

ovat kyseessä? Kuka heidät kutsui?)
•  Saa Fast Start -bonukset uusien rekisteröityneiden ostoista 

ensimmäisten 60 päivän ajan rekisteröinnin jälkeen.
•  Määrittää sponsorin (jos toinen henkilö) kanssa kuka toteuttaa 

elämäntapakatsauksen, seurannan ja muun tuen.
•  Rekisteröitynyt lasketaan rekrytoijan ranking-tason edistykseksi 

(yksi etappia kohti).
•  Rekrytoija voi vaihtaa uuden rekisteröityneen sponsoria kerran 

ensimmäisen 14 päivän aikana Back Officen kautta.

Säilytä rekisteröinti itselläsi aina, kunnes se on järkevää siirtää 
sponsorille tai toiselle rakentajalle tasolla edistymiseksi.

 
Sponsori:
•  Henkilö, joka on suoraan rekisteröityjän yläpuolella (ns. suora ylälinja).
•  Voi hyödyntää Power of 3 -bonuksen ja organisaatiokohtaisen 

Unilevel-bonuksen.
•  Avustaa elämäntapakatsauksissa ja muissa tarvittavissa seurannoissa 

(sovittujen järjestelyjen mukaan).

TUKKUASIAKKAIDEN PÄIVITTÄMINEN 
TAI SIIRTÄMINEN 
Tukkuasiakas:
•  Voidaan siirtää 14 päivän kuluessa rekisteröinnistä, jos hänen 

sijoituksensa on parempi muualla.
•  Voi päättää päivittää itsensä hyvinvointiedustajaksi.
•  Jos hän päättää päivittää itsensä hyvinvointiedustajiksi ensimmäisen 

14 päivän jälkeen, hänen sponsorointisijoituksensa pysyy samana. 
•  Jos haluat muuttaa hänen sijoitustaan (ensimmäisen 14 päivän 

jälkeen), hänen hyvinvointiedustajapäivityksensä on tapahduttava 
90 päivän kuluttua rekisteröinnistä. Sitten sinulla on 14 päivää 
aikaa päättää, minne hänet sijoitetaan. 

•  Sijoita asiakkaat tiimiin, jossa heillä voi olla samanlaisia 
kiinnostuksenkohteita jo tuntemiensa henkilöiden kanssa.

  

Sponsorin vaihtaminen ensimmäisen 
14 päivän aikana: Back Office > 
Downline > Sponsor Changes

miten
6 kuukauden passiivisuuden jälkeen:
Hyvinvointiedustaja voi pyytää sponsorin ja/tai rekrytoijan vaihtamista kuuden kuukauden ei-aktiivisuuden jälkeen (ei tilauksia minkään  
tilin kautta, ei provisioita kuuteen kuukauteen). Siirtoa haluavan henkilön on pyydettävä siirtoa itse omiin tietoihinsa merkityn 
sähköpostiosoitteen kautta. 

Kaikki sijoituskysymykset, pyydetyt siirrot ja muutokset voidaan lähettää osoitteeseen europeplacements@doterra.com.



Lö�dä rakenta�asi

MITÄ ESITELLÄ
Ihmiset valitsevat dōTERRAn antaman mahdollisuuden eri  
syistä. Jotkut hakevat lisätuloja, toiset merkityksellisyyttä. 
Liiketoiminnan yleiskatsauksen aikana keskitytään kullekin  
tärkeisiin seikkoihin. Käytä Build -opasta keskustelujen  
johdattajana. Heidän toiveidensa tunteminen auttaa  
yhdistämään heidän tavoitteensa dōTERRAn ratkaisuihin. 

Vaihe 1: Esittele henkilökohtaisessa tapaamisessa tai ryhmälle
Vaihe 2: Kutsu potentiaalisia rakentajaehdokkaita liikekumppaneiksi
Vaihe 3: Saat uudet rakentajat alkuun kolmessa vaiheessa (Build s. 10)

Sitoutuneet & kykenevät rakentajat
Sitoutunut =  suorittaa kolme vaihetta Build  

-oppaan mukaan
  Kykenevä =  rekrytoi jonkun itse ensimmäisten 

14 päivän aikana sitouduttuaan 
rakentamaan

MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI
Anna jokaiselle uudelle rakentajalle liiketoimintaopas, jossa kerrotaan, miten tämä todistettu polku 
johtaa heidät pitkän aikavälin menestykseen. Kutsu heidät valmistautumaan ennen aloituskuukauttaan.

Viikoittaiset onnistumisen tarkistukset varmistavat, että:

• Menestyksen vaiheet mitataan 
• He saavat tunteen yhteydenpidosta ja tuesta 
• Tiedät aina, miten voit parhaiten tukea heitä

Kun jatkat rekrytointejasi, harkitse joidenkin rekisteröityneiden sijoittamista sitoutuneiden rakentajien 
alle, jotka itse aktiivisesti rekrytoivat ja tukevat tiimiään. Viime kädessä se, että tuet heitä saavuttamaan 
tavoitteensa auttaa sinua saavuttamaan omasi.

MISTÄ LÖYDÄN HEIDÄT?
Liikekumppanien tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää menestyvän 
liiketoiminnan rakentamisessa. Ala etsiä rakentajia olemassa olevien  
asiakkaittesi ja rakentajaehdokkaittesi joukosta. Monet aloittavat tuotteen 
käyttäjinä tai jakamalla vain muutamille henkilöille. Kannusta tuotekokemuksia, 
toteuta asianmukaista seurantaa ja luo visio mahdollisuuksista. Ajan myötä 
rakentajia ilmaantuu. 

Jos et löydä rakentajia heti, jatka rekrytointia. Tilastollisesti 1–2 kymmenestä on 
kiinnostunut aloittamaan dōTERRA™-liiketoiminnan ennemmin tai myöhemmin. 
Aseta tavoitteeksi löytää kolme rakentajaa ensimmäisen 30–90 päivän aikana. 
Kun tiimisi jäsenet rekrytoivat toisia ja haluavat rakentaa, useammat elämät 
muuttuvat ja tiimisi kasvaa nopeammin!

KUKA TUNTEMISTASI HENKILÖISTÄ ON...

•  Ihmissuhdesuuntautunut, vaikuttava
•  Avoin luonnolliselle, terveelliselle ja aktiiviselle elämäntyylille  

tai elää sellaisen mukaan
• Tavoitteellinen, motivoitunut, kunnianhimoinen
• Positiivinen, intohimoinen, innostava
• Yrittäjähenkinen, kokenut myynnissä
• Elämänvaiheessa, joka tukee liiketoiminnan aloittamista
• Etsimässä parannusta talouteensa tai parempaa tulevaisuutta

Siirry Success Trackeriin (s. 7). Luokittele asiakkaasi asettamalla kullekin yllä mainitulle ominaisuudelle sovitusmerkinnät. 
Merkitse muistiin nimet, joilla on eniten edellä mainittuja sovitusmerkkejä.

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Potentiaaliset liikekumppanit

”Jotta voisit 
vaikuttaa 

henkilöön, sinun 
on tiedettävä, mikä 

häneen jo vaikuttaa.”  
–Tony Robbins

TUE
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Lue lisää:

Kaikki sanat, joissa on tavaramerkin tai rekisteröidyn tavaramerkin symboli, ovat 
dōTERRA Holdings, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

dōTERRA.com > Empowered Success

Me käytämme öljyjä, 
jaamme öljyjä ja  
opetamme muita 

tekemään samoin.
– Justin Harrison, Master-jälleenmyyjä


