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Üzleti áttekintés

Készen állsz a

pénzügyi szabadságra?
VOLT EGYSZER EGY FÉRFI, AKI
VÍZZEL TELI VÖDRÖKET HORDOTT
A MEGÉLHETÉSÉRT.
A közeli forrásból naponta hordta a vizet
több kilométerre található falujába. Ha
több pénzt akart keresni, egyszerűen csak
hosszabb ideig hordta a vizet.

PÁR ÉV MÚLVA BELEFÁRADT
A VÍZHORDÁSBA.
Majd támadt egy ötlete. Ha szabadidejében
építene egy vízvezetéket, végül
megszabadulhatna a vödrök cipelésétől.
Így aztán évekig dolgozott szorgalmasan
a vízvezeték megépítésén.

AZON A NAPON, AMIKOR
MEGNYITOTTA A CSAPOT,
MINDEN MEGVÁLTOZOTT.
Sikerült létrehoznia egy korlátlan
vízellátást. Javított a saját és a falusiak
életmódján, amivel bőséges pénzügyi
csatornát teremtett magának.

Sok embernek telik azzal az élete, hogy az idejét váltja jövedelemre, és közben nem érzi a kiteljesedést, és nincs hivatástudata. A dōTERRAval bárki dönthet úgy, hogy egy kiegészítő jövedelemforrás kialakítása révén teremt magának időt, energiát és pénzügyi függetlenséget.

Vízhordás

Hol vagy te?

Csatornaépítés

• Az időt váltod jövedelemre
• Korlátozott fejlődés és kereset

• Valódi, kiegészítő reziduális jövedelem
vagy

• Nincsenek előrelépési és bevételi korlátok

• Korlátozott időbeosztás

• Szabad időbeosztás

• Mások álmát építed

• A saját álmaidat építed
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Miért társuljak a dōTERRA-val?
HATÉKONY

BIZONYÍTOTT

GONDOSKODÓ

KIPRÓBÁLT. MEGBÍZHATÓ.

A dōTERRA NÖVEKEDÉSE

MEGVÁLTOZTATJA A VILÁGOT

Világszerte több mint 8 millió vásárló

™

A dōTERRA
MINŐSÉGI ÉS
TISZTASÁGI
SZABVÁNY

MIBEN MÁS A dōTERRA?

67%

67%-OS,
REKORDMAGAS
MEGTARTÁS!

• A világ legnagyobb esszenciális
olaj - vállalata
• Optimális Lehetőségek optimális
időzítése (több mint 200 piac áll
nyitva világszerte)
• Adósságmentes; nincs külső érdekeltség
vagy finanszírozás
• A milliárd dolláros wellness-ipar része
• Több mint 150 évek egyesített ipari
tapasztalattal rendelkező üzleti,
marketing és egészségügyi szakemberek
sokoldalú csapata vezeti

•A
 dōTERRA Co-Impact Sourcing™
és a dōTERRA Healing Hands™
kezdeményezésen keresztül a dōTERRA
partnerséget alakít ki a termelőkkel
a világ minden táján, erősíti a fejlődő
gazdaságokat, valamint megőrzi a
mezőgazdasági tradíciókat.

• T ovábbi részletekért lásd:
sourcetoyou.com.

A dōTERRA vezetői csapatának alapítói

A legtöbb közvetlen értékesítés
•A
 z üzleti lehetőségre fókuszál
• L ehetőségtől függő termékértékesítés

A dōTERRA ÜZLETI CSATORNA
SZÁMOS ÉLETET ÉRINT MEG

• L ehetőség értékesítése

Miközben a saját üzleti csatornádat építed,
azzal mások életét is jobbá teszed. Minden
vásárlás jobbá teszi a termelők és közösségeik életét. Teljes régiókra és kultúrákra van
hatással az, hogy megosztod az egészséget
és a reményt.

dōTERRA hiteles közvetlen értékesítés
•A
 hangsúly a hatékony termékeken van
• L ehetőségtől független termékértékesítés
• A wellness-életmód megosztása
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A siker egyszeru'
3 egyszerű lépés pénzügyi
csatornáid felépítéséhez
Ha életeket szeretnél megváltoztatni, ezeket a
csatornaépítő tevékenységeket folytasd.
Minél többet fektetsz a csatornába, annál többet
kapsz vissza. Ha nagyobb eredményekre vágysz,
nyisd meg jobban a csapot!

1. dōTERRA™ TERMÉKEK HASZNÁLATA

P

I

P

P R E PA R E

(FELKÉSZÜLÉS)

INVITE

( M E G H Í VÁ S )

PRESENT

Készítsd fel magad a sikerre
a dōTERRA termékeinek és
bizonyított képzési rendszerének
előnyei révén.

Hívj meg másokat és ismertesd
meg velük a dōTERRA
lehetőségeit és természetes
megoldásait.

Mutasd be a dōTERRA üzenetét
a fizikai és pénzügyi jólétről.

( B E M U TAT Ó )

A lehetséges ügyfeleid

Te

Használd ezeket az eszközöket üzleti csatornád építésének támogatására a természetes
megosztás és többszörözés során.

Életmód
útmutató

Megosztási
útmutató
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Építési
útmutató

2. A dōTERRA MEGOSZTÁSA

3. MÁSOK TANÍTÁSA

E

S

ENROL

SUPPORT

Léptess be és erősíts meg másokat a
természetes megoldásokkal, és ösztönözd
őket az életek megváltoztatására.

Segítsd hozzá vásárlóidat és
építőidet a sikerhez.

(BELÉPTETÉS)

( TÁ M O G ATÁ S )

A te csapatod + közösséged

Elindulás
útmutató

Természetes
megoldások
szóróanyag
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Fedezd fel a leheto'ségeket

A dōTERRA nagyvonalú jutalékrendszere bevált eszköz arra, hogy hathatós kiegészítő jövedelemforrást
alakítson ki, miközben szinergiák létrehozására és együttműködésre ösztönöz.

EGÉSZÍTSD KI A
FEDEZI A

JÖVEDELMED!

TERMÉKEIDET

D

Diamond

S

PL
G
P

Premier

E

Elite

3e

Ex

Ex

2k+
2k+
min. 5e
25+ ember beléptetése

P

6 436 €/hó*

E

P

3 ember eljuttatása
Premier szintre

Silver

E

P

S

3 ember eljuttatása
Silver szintre

Gold

S

S

S

11 850 €/hó*

Platinum

S

S

3 789 €/hó*

E

3 ember eljuttatása
Elit szintre

1 668 €/hó*

661 €/hó*

15+ ember beléptetése

244 €/hó*

Rang
Hónapok átlagos
száma a
szint eléréséhez

4

9

12

14

6

21

S

4 ember eljuttatása az
Silver szintre

24

1%

VEZETŐI
JUTALÉKALAPOK
Havi kifizetéssel a vezetők
jutalmazására. A vállalat
globális forgalmának 7
százalékát osztják fel a
vezetői szintek között.

EGÉSZÍTSD KI ÉS
SOKSZOROZD MEG
A JÖVEDELMED!

G

1. szint

3

P P P P P P

2%

9 €*

2. szint

3%

9

6 fő eljuttatása
Platinum szintre

40 €*

3. szint

5%

27

202 €*

4. szint

5%

81

607 €*

5. szint

243

6. szint

6%
6%

729

2 187 €*
6 561 €*

7. szint

7%

2187

22 963 €*

51 650 €/hó*

G

5 ember eljuttatása
Gold szintig

Szervezeti
szintek

26 884 €/hó*

1%

Blue
Diamonds

1%

Presidential
Diamonds

Havi kifizetéssel
a struktúra alapján.
Minden csapatnak 600
TV-t (csapatforgalmat)
kell elérnie ahhoz,
hogy ezt a szponzori
jutalékot megkapja.

Jövedelem

Vezetés

Eddig kapsz jutalékot Silver vagy
magasabb szinteken.

TE
100 PV
42 €*
1. SZINT
(3+)

1 275 €*
3. SZINT
(9x3=27+)

GYORSINDULÁSI
BÓNUSZ

Azonnal kereshetsz jutalékot!

Az új belépők első 60 napja alatt teljesített
forgalom alapján kerül kiszámításra.
Minden beléptetőnek 100 PV összértékű
LRP-rendelést kell leadnia a hónap során, Beléptetés
és a részvételhez egy mindenkori, legalább 1. SZINT
100 PV értékű LRP sablon/LRP-rendelés 20% kifizetés
a CV** után
fenntartása is szükséges.

Hármas erő bónusz
52

Eddig kapsz jutalékot
Premier-ként.

212 €*
2. SZINT
(3x3=9+)

Unilevel

Gyorsindulás

Eddig kapsz jutalékot
Elit-ként.

CV**-re emberek Bevétel 150 CV-s**
fizetett % száma rendelés alapján

POWER OF 3
BÓNUSZ

38

1%

Diamonds

600 CSAPATVOLUMEN (TV)

G

+

7 szintért kaphatsz jutalékot magasabb %-kal a nagyobb alacsonyabb
szintekért. Dinamikusan felfelé „tolja” a korábban nem minősülő tagokat.

Blue
Diamond

G

1%

Diamond és
Presidential
Diamond

A csapat által elért volumen arányában kerül kifizetésre havonta
a Gyorsindulási bónuszidőszakon kívül (a tagok első 60 napja).

PD

G

Silver, Gold és
Platinum

UNILEVEL SZERVEZETI BÓNUSZ

Presidential
Diamond

BD

2%

Premier és
Silver

Beléptetés
2. SZINT
10% kifizetés
a CV** után

Beléptetés
3. SZINT
5% kifizetés
a CV** után

*A megjelenített számok a 2020-as éves átlagok. Az egyéni kereset lehet ennél kevesebb.
**PV a termékekhez rendelt termékérték. A CV a minden termékhez rendelt jutalékérték alapja.
Ezek az összegek megtalálhatók az Építői árlistában.
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Változtass meg életeket

és teremts jövedelmet

Mindannyiunknak megvan a lehetősége, hogy megteremtsük és éljük az általunk kívánt életet. A
dōTERRA segítségével bőséges pénzügyi csatornát építhetsz, így lehetőséged lesz szabadon adni.

A kiváló minőségű
termékkel vagy
szolgáltatással összekapcsolt
hálózati modell páratlan
boldogulási lehetőség az
emberek számára.
— Bob Burg

Mi gyakorolná a legnagyobb hatást az életedre?
TÖBB KERESET

INTELLIGENSEBB
MUNKAVÉGZÉS

AZT CSINÁLNI,
AMIT SZERETSZ

Adósság mentesség

Szabad időbeosztás

Utazás

Nagylelkű megtakarítási számla

Saját álmaim építése

Tanulás

Pénzügyi szabadság

Önfejlesztés

Szolgáltatás

Jótékonykodás

Pénzügyi tervezés és
felkészültség

Családdal töltött idő
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Társulj a dōTERRA-val, és érd el, amit szeretnél!
Melyik út a legjobb a számodra?

FEDEZI A SAJÁT TERMÉKEIDET

250 - 610 €/hó*

Célok:

Elite – Premier jövedelmi cél

Szükséges befektetés:**

E

P

Elite 2-3
hónapon
belül

Premier 6
hónapon
belül

3-5 óra/hét

Csatlakoztass személyesen
havonta néhány embert

JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS

610 - 3 920 €/hó*
Premier – Gold jövedelmi cél

Szükséges befektetés:**

Célok:

E

S

G

Elite 1-2
hónapon
belül

Silver 6-9
hónapon
belül

Gold 1-2
éven belül

10-15
óra/hét

Csatlakoztass legalább
4 Vásárlót és legalább 1 Építőt
havonta

TELJES ÉRTÉKŰ JÖVEDELEM

3 920 - 13 720 €/hónap*
Gold - Diamond jövedelmi cél

Szükséges befektetés:**
15-30
óra/hét

Célok:

E

S

D

Elite 1
hónapon
belül

Ezüst 2-3
hónapon
belül

Diamond
1-3 éven
belül

Léptess be legalább 8 Vásárlót
és legalább 2 Építőt havonta

*A megjelenített számok a 2020-as éves átlagok. Az egyéni kereset lehet ennél kevesebb.
**A hetente szükséges órák száma becslés. Az aktuális órák száma eltérő lehet.
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3 lépés a

Indítsd be a vállalkozásodat
Kezdj hozzá az életek megváltoztatásához az alábbi lépések
végrehajtásával és pénzügyi csatornád építésével.

Éld meg!

A

WELLNESS-ÉLETMÓD
 egyél részt a Természetes megoldások
V
bemutatóján, és csatlakozz!
Szerezz egy Éld meg! útmutatót és
töltsd ki a 16. oldalon található
Wellness-konzultációt.
Használd a termékeidet a Napi
wellness-terv szerint.

oszd meg

MÁSOKKAL

Kezdd el a névlistádat a következő oldalon.
Szerezz egy Megosztás útmutatót, tanulj a
sikeres megosztásról.
Ossz meg egy bemutatót legalább
3 emberrel.

indítsd el

A VÁLLALKOZÁSODAT
Válassz sebességet! Ennyi idő alatt érem el az Elit rangot:
30 nap

60 nap

90 nap

kiemelkedő

céltudatos

normál

Ütemezd be Indulási útmutató áttekintését és
látogass el a doterra.com > Empowered Success
oldalra további információért.
Dátum:

Időpont:

10

Névlista

Kiknek az életét szeretnéd megváltoztatni?
NÉV
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.

A dōTERRA globális mozgalmán keresztül együtt és gyorsan
osztozunk a gyógyulásban és a reményben.

Reményt hoz,
szíveket gyógyít,
vezetoket nevel,
álmokat él –
ez a dōTERRA Wellness-szószóló

jelentőségteljes munkája.

v3 EU HU

60219673

*60219673*

*A védjegyet vagy bejegyzett védjegyet jelző szimbólummal jelölt összes
kifejezés a dōTERRA Holdings, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.

