
dōTERRA Tréning Központ Wellness Tanácsadók, 
Törzsvásárlók és vendégeik részére dōTERRA témájú 
előadások, oktatások megtartására

-  Cím: dōTERRA Europe Services Kft. 1117 Budapest, Garda utca 2. Az “A” jelzésű kapun

kell bejönni a Spar mellett.

-  Cím - Google Maps

-  Az épület földszinti recepcióján jelzitek, hogy a dōTERRÁ-hoz jöttök és egy kapun

beengedve a liftekhez juttok. Ott gyertek fel a 3. emeletre, ahol egy tábla fogja

megmutatni nektek, hogy melyik ajtón kell becsengetni. Itt fog várni rátok a dōTERRA

saját recepciósa, aki ki fogja nektek nyitni az ajtót.

-  Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9.00-20.45-ig

-  Telefonszám: +36 1 7012266

-  E-mail: bpbooking@doterra.com

-  Recepciósok: Hóbor Katinka 9.00 – 18.00 óráig, Csiszár Katalin 16.00 – 20.45-ig.

A központ 3 részből áll: tárgyaló, konferencia terem és előtér

Tárgyaló – időpont foglalás szükséges IDE kattintva 

Felszereltség:

-  Asztal 10 székkel

-  HDMI-vel vagy USB-vel kapcsolódó LCD TV csatlakozási lehetőség

saját készüléketekkel

Konferencia terem – időpont foglalás szükséges IDE kattintva 

Felszereltség:

-  Akár 40 szék

-  Kihangosítás

-  Projektor csatlakozási lehetőség saját készüléketekkel

Előtér – ide időpont foglalása nem szükséges

Felszereltség:

-  Kanapék, fotelek, asztal, székek, kiállított termékek

-  1 LCD TV HDMI csatlakozási lehetőség saját készüléketekkel

https://goo.gl/maps/3jqQ3VeJtL6UnsRC6
https://outlook.office365.com/owa/calendar/HUConferenceroom@doTERRAInternationalLLC.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/HUBoardroom@doTERRAInternationalLLC.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/HUConferenceroom@doTERRAInternationalLLC.onmicrosoft.com/bookings/


Vásárlás

-  A tréning központban nincs termék vásárlási lehetőség, azokat továbbra is az online shop-ból tudjátok

megvenni.

Parkolás

Az épület földszinti és -1-es szinten található parkolója elérhető a vendégek számára, melynek díja 350 

forint óránként. A nulladik szintről egyszerűen besétáltok a szintén nulladik szinten található recepcióra, 

ahol jelzitek az épület recepciósának, hogy hova jöttetek és beenged benneteket a liftekhez. A -1. szintnél 

csengetni kell a recepciósnak, mondani hova jöttetek és távolról beenged benneteket. A szomszéd 

irodaépületben aljában található egy további parkolóház. 

Szombati nyitvatartás

A központot eseti jelleggel szombatonként is meg tudjuk nyitni a következő feltételekkel:

-  A résztvevők/látogatók száma legalább 30 fő. Kevesebb, mint 30 fősre tervezett találkozó esetén nem

áll módunkban biztosítani a termet.

-  Kérjük, hogy legalább 3 héttel a kívánt szombat előtt e-mailben egyeztessetek a terveitekről a recepciós

munkatársakkal.

Költségek
A termek használatáért a dōTERRA nem kér pénzt és elvárja, hogy a központban a Wellness Tanácsadók 
is ingyenes képzéseket tartsanak. 

Bármilyen további kérdésetek van keressetek minket bátran a fenti elérhetőségeken. 

Sok sikert kívánunk nektek a képzéseitekhez!

A dōTERRA csapatotok




