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Jakaminen TAPAHTUU LUONNOSTAAN

Kun koet jotain ihanaa, joka muuttaa oman elämäsi, haluat luonnollisesti kertoa  
siitä niille, joista välität! 

JÄRJESTÄ ESITTELYITÄ TAI KAHDENKESKISIÄ TAPAAMISIA 
Voit järjestää esittelyitä tai tapaamisia henkilökohtaisesti tai verkossa. Aikatauluta tapahtumasi ylemmän tiimitukesi kanssa tai käytä 
esityksen tukena dōTERRA™ Class kit -materiaalia. Tee luettelo henkilöistä, jotka haluat kutsua tapahtumaasi.

1:1 1:1KUKA KUKAESITTELY ESITTELY

Kenen elämää haluat muuttaa? (Valitse paras vaihtoehto)
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Miksi jakaa dōTERRA?

Järjestä esittely, jolla esittelet 
ystävillesi ja perheellesi 
dōTERRAn ja autat heitä 
löytämään elämäänsä sopivia 
luonnollisia ratkaisuja.

Kun tuttavasi rekisteröityvät, 
voit ansaita ilmaisen tuotteen 
tai provision. (Kysy lisätietoja 
ylemmältä tiimitueltasi.)

Luo tuloja ja rakenna tuloputkisto 
jakamalla dōTERRA-kokemus ja 
muuttamalla elämää.

ANSAITSE PALKKIOITA LUO TULOJAVOIMAANNUTA MUITA



Jaa KOKEMUS  
Haluaisitko kokeilla jotain 
luonnollista?

•  Tee tilaisuudesta osallistujille 
merkityksellinen kysymällä normaalin 
keskustelun lomassa kysymyksiä, 
joilla voit kartoittaa heidän 
hyvinvointitarpeitaan.

•  Jaa kokemuksesi. Kerro, miten 
tuotteet ovat auttaneet sinua: 
Olemme käyttäneet dōTERRAn eteerisiä 
öljyjä ja on ihanaa huomata, miten 
monin eri tavoin niistä on apua!

•  Pyydä saada antaa näyte ja sitouta 
henkilö sen kokeilemiseen. 
Olen vain utelias, haluaisitko kokeilla 
luonnollista ratkaisua siihen? Jos annan 
sinulle näytteen, kokeiletko sitä?

•  Pyydä saada kysyä kokemuksesta 48 
tunnin kuluessa ja kysy yhteystiedot. 
Sopisiko, että kysyn parin päivän 
kuluttua, miten se on toiminut sinulle? 
Mihin numeroon voisin soittaa tai 
lähettää tekstiviestin?

Kutsu OPPIMAAN LISÄÄ 
Haluaisitko oppia lisää?

 
•  Kutsu kuulemaan lisää esittelyyn tai 

verkkoesittelyyn tai tapaamiseen 
ylälinjasi kanssa.

•  Ole henkilökohtainen (käytä etunimiä, 
kutsu henkilökohtaisesti, puhelimitse tai 
henkilökohtaisella tekstiviestillä). 
Haluaisitko oppia lisää eteerisistä 
öljyistä ja luonnollisista tavoista hoitaa 
itseäsi ja perhettäsi? (Pidä tauko 
& kuuntele) Minulla on esittely ___ 
(päivämäärä), ___ (aika). Tai voimme 
myös tavata ensi viikolla. Mikä sinulle 
sopii parhaiten?

•  Pyydä lupa muistuttaa:  
Jos olet kuten minä, arvostat 
muistutusta. Voinko soittaa sinulle 
pikaisesti ennen esittelyä?

•  Vältä kutsumista ryhmäsähköpostien 
tai -tekstiviestien tai Facebook-
kutsujen välityksellä.

Muistuta TULEMAAN  
Hauskaa nähdä sinua! 
Valmistaudu oppimaan.

•  Soita tai lähetä tekstiviesti kutsumillesi 
asiakasehdokkaille 48 tuntia ennen 
esitystäsi muistuttaaksesi heitä 
osallistumisesta. Jaa innostuksesi 
ja arvo, jonka he tulevat saamaan. 
(Tämä on vain muistutus, he ovat jo 
sitoutuneet tulemaan.) 
Olen niin innoissani kun tapaamme! 
Tulet ihastumaan näihin tapoihin, joilla 
voit huolehtia perheestäsi luonnollisesti! 
Voit vapaasti ottaa ystävän mukaan ja 
saada ilmaisen lahjan!

•  Lähetä tekstiviesti 2–4 tuntia ennen 
esittelyä. Toista innostuksesi. Kerro 
heille jotain. 
Voit vapaasti pysäköidä pihatielle tai 
kadun varteen. Ihastut eteeristä öljyä 
sisältäviin virvokkeisiini!

•  Aloita yhteyden muodostaminen 
henkilökohtaisesti, verkossa tai 
puhelimitse, jotta voit ruokkia 
muodostuvaa suhdetta. 

•   Kysy oikealla hetkellä:  
Oletko kiinnostunut lisätulojen 
hankkimisesta? 

•  Jaa näkemyksesi. 
•  Kerro, miksi ajattelit häntä ja miksi 

haluaisit työskennellä hänen kanssaan.

•  Kutsu hänet tutustumaan tarkemmin 
dōTERRAn mahdollisuuksiin. 
Oletko kiinnostunut kuulemaan, miten 
voit saada lisätuloja dōTERRAn avulla? 
Tarjoa vaihtoehtoja: Mikä olisi paras 
aika olla yhteydessä? Maanantai vai 
keskiviikko? Aamulla vai illalla?

•  Järjestä aika tapaamiselle ja pyydä 
sitoumus: Joten tapaamme siis (pvm) 
______ (aika) _____? 

•  Muistuta 4–24 tuntia ennen esittelyä: 
Soita tai lähetä tekstiviesti:  
Olen innoissani, kun voimme tavata ja 
selvittää mahdollisuuksia yhdessä!

Jos mahdollista, aikatauluta esittely (henkilökohtaisesti, verkossa tai puhelimitse) ylemmän tiimitukesi ja rakentajaehdokkaidesi kanssa.  
Ylemmän tiimituen mukana oleminen lisää tarjoamasi mahdollisuuden ja yhteistyötarjouksen uskottavuutta ja varmuutta.

Seuraa näitä yksinkertaisia askeleita ja kutsu ystäväsi ja läheisesi tuote- tai liiketoimintaesittelyyn 
kuulemaan lisää dōTERRAsta.

SINUT ON 

kutsuttu
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KUTSUMISEN KOLME vaihetta

JAA LIIKETOIMINTA
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Kerro tarinasi Anna näyte Jaa verkossaJaa kokemuksesi

MISSÄ JA MILLOIN JAKAA
Paras tapa auttaa muita oppimaan eteerisistä öljyistä on jakaa kokemuksia. Valitse itsellesi parhaiten sopiva tapa. 
Monet jakamismahdollisuudet ilmaantuvat luonnostaan tavallisten päivittäisten toimintojen aikana (sosiaalisessa 
kokoontumisessa, urheilutapahtumassa, sosiaalisessa mediassa, kaupan kassajonossa jne.) Jaa öljykokemuksesi nopeasti 
silloin kun hetki tuntuu luonnolliselta. Mitä enemmän kokemuksia henkilöllä on öljyistä ja sinusta, sitä enemmän hän 
haluaa oppia ja sitoutua. Hyödynnä erilaiset jakamisen mahdollisuudet. 

KANNA NÄYTTEITÄ MUKANASI

JAA VERKOSSA

NÄYTEIDEOITA

Kun jaat verkossa, puhu mieluummin kehon 
järjestelmistä kuin terveysongelmista tai 
sairausväitteistä.

SourceToYou.com 

Käytä dōTERRAn esipakattuja näytteitä 
tai valmista omasi: lisää 10–15 tippaa 
eteeristä öljyä 1 ml:n tai 5 ml:n roll-on-
pulloon fraktioidun kookosöljyn kanssa. 
(Anna vain sen verran, että se riittää 
positiiviseen kokemukseen.)

Jaa tippa öljyä, joka sinulla on laukussa  
tai avainnipussa.

Suositut näyteöljyt: Villiappelsiini, 
dōTERRA Balance™, Piparminttu, 
Laventeli, PastTense™

dōTERRA™-tuotteiden käyttäminen ja integrointi omaan elämään voi auttaa jakamaan  
omia kokemuksia muiden kanssa ja valmentaa sinua auttamaan heitä löytämään omat  
luonnolliset ratkaisunsa. 

dōTERRA-liiketoiminta perustuu ihmisten välisille suhteille. Rakenna uusia suhteita ja vaali niitä. 
Kun aika on oikea, kysy hyvinvoinnin prioriteeteista ja jaa näytteitä. Pyri palvelemaan, niin muut 
luonnostaan haluavat sitä, mitä sinulla on tarjota.

Jaa MISSÄ JA MILLOIN TAHANSA

Käytä öljyopasta tai mobiilisovellusta 
öljykokemusten rinnalla. Merkitse 
näytteiden käyttöohjeet muistiin. Pyydä 
lupaa tiedustella heidän kokemuksiaan 
muutaman päivän kuluessa.
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TUE HEIDÄN KOKEMUSTAAN

Kerro tarinasi
Valmistaudu jakamaan oma tarinasi siitä, miksi eteeriset öljyt ovat sinulle tärkeitä. Pidä tarinasi lyhyenä, jotta ehdit myös 
kuunnella ja oppia.

Mitä myönteisiä kokemuksia sinulla on ollut öljyistä? Tuotteet? 

Miten dōTERRA-tuotteet ovat muuttaneet elämääsi? Millaista elämä oli aiemmin? Millaista elämä on nyt? 

Mikä johti sinut dōTERRAlle? Mitä huolia sinulla tai läheisilläsi oli silloin? Millaista turhautumista koit näiden huolien vuoksi? 

Positiivinen kokemus:

•  Kutsu oppimaan lisää esittelyyn 
(ohjeet ja malli s. 3).

Ei kokeillut näytettä:

•  Kutsu kokeilemaan.
•  Pyydä lupaa ottaa yhteyttä  

parin päivän päästä.

Negatiivinen kokemus / ei tulosta:

•  Pyydä kokeilemaan toista näytettä.
•  Ole kärsivällinen ja paneudu 

auttamaan heitä löytämään ratkaisu, 
joka auttaa heitä rakentamaan omaa 
uskoansa tuotteeseen, jotta he 
haluavat oppia lisää esittelyssäsi.

NÄYTEVINKKEJÄ:
• Personoi näytteet vastaamaan juuri sitä hyvinvoinnin aluetta, johon voit tarjota apua.
•  Anna näytteeksi öljyjä, jotka vaikuttavat nopeasti (esim. dōTERRA On Guard™, Deep Blue™, dōTERRA Air™, laventeli, piparminttu).
• Rajoita näytteet 1–2-näytepulloon henkilöä kohden. Käytä 10–15 tippaa öljyä näytepulloa kohti.
• Anna käyttöohjeet.
•  Pyydä lupaa soittaa seurantapuhelu 72 tunnin kuluessa tiedustellaksesi heidän kokemustaan.

Menestykseen NÄYTTEILLÄ
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•  Asuu alueesi ulkopuolella; postita näyte öljykokemuksen saamiseksi
•  On vähemmän saatavilla: sopeudu hänen aikatauluunsa
•  Suosii yksityisempää tapaamista
•  On potentiaalinen rakentajaehdokas

Kahdenkeskinen tapaaminen: henkilökohtaisesti, puhelimitse 
(mieluiten 3-osapuolen puhelu) tai verkossa (Zoom).

Valmistelu:
•  Kutsu tapaamiseen sellaiseen paikkaan ja 

aikaan joka sopii heille parhaiten.
•  Tutustu esittelijään, jotta voit kertoa, kuka 

hän on, mistä hän ovat kotoisin ja miksi 
häntä kannattaa kuunnella.

•  Tee sivun 5 kokemuksenjakoharjoitus niin 
olet valmis jakamaan oman kokemuksesi.

•  Kysy heiltä, mitä heitä eniten  
kiinnostaa oppia.

•  Kerro kiinnostuksen kohteita/tarpeita 
esittelijälle ennen esitystä, jotta hän voi 
valmistautua vastaamaan kysyntään.

 Esittely: livenä tai verkossa Valmistelu:
•  Vaikka esittelyitä voi järjestää milloin 

tahansa, tiistait, keskiviikot ja torstait 
tuottavat yleensä parhaan osallistumisen.

•  Kutsu 12 henkilöä, jotta saat kokoon 
ihanteellisen 4–6 hengen esittelykoon. 
Kaikki, joita kutsut, eivät voi tulla paikalle.

•  Tutustu esittelijään, jotta voit kertoa, kuka 
hän on, mistä hän on kotoisin ja miksi 
häntä kannattaa kuunnella. 

•  Luo hyvä oppimisilmapiiri mukavilla 
istuimilla ja sopivalla lämpötilalla. Poista 
häiriötekijät. Puhdas ympäristö, jossa ei 
ole lapsia, sopii parhaiten oppimiseen. 

•  Tee sivun 5 kokemuksenjakoharjoitus.
•  Järjestä esittelijälle tilaa materiaalien ja 

tuotteiden esittelyä varten.
• Varaa kyniä saataville.
•  Tarjoa vettä ja yksinkertaisia  

virvokkeita esittelyn lopuksi, jotta 
asiakkaat voivat seurustella, kun  
esittelijä vastaa kysymyksiin ja avustaa 
rekisteröitymisissä. Etsi ideoita ja 
reseptejä dōTERRA™ blogista.

Ihanteellinen aikajana

Elämäntapakatsaus, kun 
pakkaus on saapunut 

48 tunnin 
muistutus
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Sinut on kutsuttu!

2-4 tunnin 
muistutus

Kutsu ystäväsi tuote- tai liiketoimintaesittelyyn. Valitse heille sopiva muoto. 

Järjestä ESITTELYJÄ



OPASTA & JAA

•  Esittele öljyesittelijä* ja kerro hänestä 
1-2 minuutin ajan.

•  Jaa 2 minuutin henkilökohtainen  
öljy- tai tuotekokemus. 

* Jos olet esittelijä, opettele opettamaan 
muille dōTERRA-tuotteisiin liittyviä tietoja.

•  Esittele öljyesittelijä* ja kerro hänestä 
1-2 minuutin ajan.

•  Jaa 2–3 minuutin tuotekokemus 
ja kerro miksi olet valinnut jakaa 
dōTERRA-kokemuksesi. 

* Jos olet esittelijä, opettele  
opettamaan muille dōTERRA-tuotteisiin  
ja liiketoimintamahdollisuuksiin  
liittyviä tietoja.

•  Tue vieraita rekisteröitymisessä 
ja pakkauksen saamisessa, 
jotta he voivat saada suuria 
alennuksia ja parasta  
vastinetta rahalle.

•  Rekisteröi vieraasi osoitteessa 
mydoterra.com/Application/
index.cfm valitsemalla kieli 
ja maa ja valitsemalla sitten 
”tukkuasiakas” (Wholesale 
Customer).

•  Kutsu rakentajaehdokkaita 
yhteistyöhön kanssasi.

•  Sitouta heidät suorittamaan 
aloituksen kolme vaihetta.

•  Pyydä heitä rekisteröitymään 
hyvinvointiedustajina ja 
saamaan liiketoiminnan 
rakentajan pakkaus. (Natural 
Solutions -pakkaus tai 
arvokkaampi pakkaus, joka 
tukee henkilökohtaista käyttöä 
ja jakamistarpeita.)

•   Seuraa vieraita, jotka eivät rekisteröityneet 48 tunnin kuluessa. 
Muistuta heitä erikoistarjouksista. 
Olen niin iloinen, että pystyit liittymään joukkoomme! Mistä 
nautit eniten?  
Miten uskot öljyjen voivan auttaa sinua ja perhettäsi? Mikä 
pakkaus sopii parhaiten tarpeisiisi? Onko sinulla kysyttävää? 
Sopiiko, että näytän sinulle miten pääset alkuun?

•  Ajoita elämäntapakatsaus sen jälkeen, kun he ovat saaneet 
pakkauksensa. Hyödynnä ylälinjasi tukea tai katsele videoita 
osoitteessa doterra.com > Empowered Success.

•  Seuraa asiakkaita, jotka eivät sitoutuneet rakentamaan 
48 tunnin kuluessa.

•  Kannusta heitä kumppaniksesi ja tarjoa tukea taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamiseen.

•  Sitouta heidät suorittamaan aloituksen kolme vaihetta 
Build-oppaan mukaan.

SEURANTA TUKENA
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KUTSU REKISTERÖITYMÄÄN

OSALLISTUMISESI ESITYKSEEN

Ystäviesi ja perheesi saaminen osallistumaan esittelyyn on sinun tärkein tehtäväsi! Varmista 
tapahtumasi onnistunut osallistuminen seuraamalla kutsumisen kolmea vaihetta sivun 3 mukaan.

MIKÄ ON sinun osuutesi?



* Voi vaihdella. Henkilökohtainen tulo voi jäädä tätä alhaisemmaksi. 
**Palkkio maksetaan kunkin tuotteen provisiovolyymista. Tämä löytyy rakentajan hinnastosta.

Jakaminen on palkitsevaa! Kun jatkat muiden voimaannuttamista luonnollisilla ratkaisuilla, 
voimaannutat samalla itseäsi. Ajan mittaan ansaitset tuotteesi ilmaiseksi, rakennat oman 
rahoitusputkistosi ja ansaitset!

FAST START -BONUS
Maksetaan uuden rekisteröityjän Commissionable Volumen (CV, 
provisiopalkkio) perusteella ensimmäisten 60 päivän ajalta. Bonuksen 
saadakseen rekrytoijan on tehtävä yhteensä vähintään 100 PV-pisteen 
arvoinen LRP-tilaus kyseisessä kuussa ja huolehdittava, että oman LRP-
pohjan/Loyalty-tilauksen arvo on aina vähintään 100 PV-pistettä.

Ansaitse palkkioita heti!

Rekisteröinti 
TASO 3  
5 % maksetaan  
CV:stä**

Rekisteröinti 
TASO 2  
10 % maksetaan  
CV:stä**

Rekisteröinti 
TASO 1  
20 % maksetaan  
CV:stä**

Aikatauluta liiketoiminnan yleiskatsaus
•  Ansaitse lisätuloja vapaa-ajallasi*
• Saavuta suurempaa vapautta ja hyvinvointia elämässäsi*
•  Aloita dōTERRA-liiketoiminta hyväksi todetulla koulutuksella  

ja vahvalla tuella

MUUTA TULEVAISUUTESI

ANSAITSE TUOTTEESI MAKSUTTA

Ansaitse ilmaisia tuotteita ja paljon muuta tukemalla 
uusia rekisteröityneitä elämään, jakamaan ja rakentamaan 
dōTERRAn parissa. 
Mene osoitteeseen doterra.com > Empowered Success ja 
lue lisää dōTERRAn tarjoamista ansaintamahdollisuuksista.

ANSAITSE LISÄTULOJA AJAN MYÖTÄ POWER 
OF 3 -BONUKSEN VOIMALLA

POWER OF 3 
-TIIMIBONUS

SINÄ 
100 PV

42 €* 
TASO 1 

(3+) TI
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TV
): 

60
0

Maksetaan kuukausittain 
verkoston perusteella. 
Sponsoribonuksen 
saadakseen tiimin 
volyymin tulee olla 
vähintään 600.

Muuta ENEMMÄN ELÄMIÄ

*60219858*
60219858v2 EU FI

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

212 €* 
TASO 2 

(3 x 3 = 9 +)

20%
1 FAMILY ESSENTIALS -PAKKAUS

1 NATURAL SOLUTIONS -PAKKAUS

Ansaitse 20 % ostajiesi kautta.


