dōTERRA Europen BOGO-tarjoustiedot ja ‑säännöt
Nyt, ensimmäistä kertaa, voit tilata useita eri BOGO-tuotteita yhdellä tilauksella! Tällä
kertaa BOGO-viikko on jaettu kahteen erilliseen 72 tunnin kampanjajaksoon. BOGOtarjouksia on kolme per jakso. Kaikki kolme tarjoustuotetta ovat tilattavissa koko 72 tunnin
kampanjajakson ajan. Hyödynnä hämmästyttävät BOGO-tarjoukset, auta vähentämään
pakkausjätettä ja säästä lähetyskuluissa!

Tilausohjeet:
HYVINVOINTIEDUSTAJA TAI TUKKUASIAKAS
LRP-tilaus (Loyalty Rewards)
1. Siirry osoitteeseen www.mydoterra.com ja
kirjaudu sisään ostoskoriin
2. Siirry LRP kortille tai luo uusi LRP-tilaus
3. Lisää OSTETTAVAT tuotteet koriin (MAKSUTTOMAT
tuotteet lisätään myöhemmin)

4. Siirry ostoskoriin
5. Siirry kassalle napsauttamalla ”Continue” (jatka)
6. M
 AKSUTTOMAT tuotteet lisätään tilaukseen
automaattisesti
7. Valitse ”Process Order Now” (käsittele tilaus nyt)

Perustilaus
1. Siirry osoitteeseen www.mydoterra.com ja
kirjaudu sisään ostoskoriin
2. Lisää OSTETTAVAT tuotteet koriin (MAKSUTTOMAT
tuotteet lisätään myöhemmin)
3. Siirry ostoskoriin

4. Siirry kassalle napsauttamalla ”Continue” (jatka)
5. M
 AKSUTTOMAT tuotteet lisätään tilaukseen
automaattisesti
6. Valitse ”Process Order Now” (käsittele tilaus nyt)

VÄHITTÄISMYYNTIASIAKAS
Perustilaus
1. Siirry osoitteeseen www.doterraeveryday.eu
2. Valitse ”Retail Customer Shop”
(vähittäismyyntiasiakaskauppa), joka sijaitsee
kohdassa ”Quick Links” (pikalinkit).
3. Valitse kieli ja maa ja napsauta sitten ”Start
Shopping” (tee ostoksia)
4. Lisää OSTETTAVAT tuotteet koriin (MAKSUTTOMAT
tuotteet lisätään myöhemmin)

5. Siirry ostoskoriin
6. P
 alaavat asiakkaat ”Sign in” (kirjaudu sisään);
Uudet asiakkaat ”Create Account” (luo tili)
7. Siirry ostoskoriin
8. Siirry kassalle napsauttamalla ”Continue” (jatka)
9. M
 AKSUTTOMAT tuotteet lisätään tilaukseen
automaattisesti
10. Valitse ”Process Order Now” (käsittele tilaus nyt)

Mitä BOGO tarkoittaa?
BOGO on lyhenne sanoista Buy One Get One free (kaksi yhden hinnalla).
Mistä saan tiedon uusista dōTERRA Europen BOGO-tarjouskampanjoista?
Kaikki kolme BOGO-tarjousta julkistetaan dōTERRA Europen Facebook-sivulla ennen kunkin kampanjajakson
alkamista. Kampanjajakson alettua BOGO-tarjoustuotteet esitellään yksitellen tuote per päivä (vaikka kaikki
tarjoustuotteet ovat ostettavissa koko kampanjajakson ajan). Tykkää meistä Facebookissa nähdäksesi tarjoukset
omalla Facebook-etusivullasi.

Kuinka pitkään dōTERRA Europe ‑BOGO-tarjoukset ovat voimassa?
Tarjoukset ovat voimassa tarjousjakson ensimmäisestä päivästä klo 0:00 CET sen kolmanteen päivään klo 23:59 CET
asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Kampanjaan osallistuvat tilaukset on tehtävä ja käsiteltävä kyseisen 72 tunnin
kampanjajakson kuluessa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei näitä tarjouksia voi tallentaa LRP-kortille. Ne voidaan käsitellä
LRP-tilauksina, mutta tilaus on käsiteltävä välittömästi.
Mitkä markkinat ovat oikeutettuja osallistumaan dōTERRA Europe BOGO-kampanjoihin?
dōTERRA Europe ‑BOGO-kampanjoihin voivat osallistua kaikki Euroopan markkinoiden hyvinvointiedustajat,
tukkuasiakkaat ja vähittäismyyntiasiakkaat.
Kuinka monta BOGO-tuotetta voin ostaa?
Kutakin BOGO-tarjoustuotetta voi tilata 5 kpl/tili.
Voinko yhdistää BOGO-tarjouksia useamman päivän ajalta säästääkseni toimituskustannuksissa?
Kyllä! BOGO-tarjouksia on kolme per kampanjajakso. Toimituskustannusten säästämiseksi 72 tunnin
kampanjajakson kaikki kolme BOGO-tuotetta voidaan yhdistää yhdeksi tilaukseksi.
Voinko yhdistää kummankin kampanjajakson BOGO-tuotteet yhdeksi tilaukseksi?
Et. Kahden eri kampanjajakson BOGO-tuotteita ei voi tilata yhdellä tilauksella. Kampanjajakson aikana voi tilata vain
sen kampanjajakson kolmea BOGO-tuotetta. Kampanjajakson päätyttyä sen BOGO-tuotteita ei voi enää tilata. Toisin
sanoen, ensimmäisen kampanjajakson BOGO-tuotteita ei voi enää tilata toisen kampanjajakson aikana.
Mistä tiedän, että tilaukseni on tehty ja käsitelty?
Tilausvahvistus lähetetään sähköpostitse dōTERRA-tilillesi tallennettuun sähköpostiosoitteeseen.
Voiko BOGO-tilauksilla ansaita LRP-pisteitä (Loyalty Rewards Program)?
Kyllä, pisteitä ansaitaan tavanomaisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Vähintään 50 PV:n LRP-tilaukset keräävät
pisteitä jäsenen senhetkisen prosenttiluvun perusteella. Pisteet perustuvat ostettavan tuotteen PV-määrään.
Esimerkiksi: Jos tarjous olisi osta 1 Sitruuna, niin saat 1 TerraShieldin ilmaiseksi, saisit LRP-pisteet Sitruunan
PV-pisteiden perusteella.
Alle 50 PV:n LRP-tilauksista ei keräänny LRP-pisteitä.
Voinko maksaa BOGO-tilauksen LRP-tuotepisteillä?
Et. BOGO-tilausta ei voi maksaa tuotepisteillä.
Voinko maksaa BOGO-tilauksen tilisiirrolla tai suoraveloituksella?
Et. Kaikki BOGO-tilaukset on maksettava etukäteen luotto- tai debit-kortilla tai komissio-kertymällä (AR).
Kysymyksiä?
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys jäsenpalveluun.

