ליצור
סקירת עסק

האם אתם מוכנים

לחופש כלכלי?

היֹה היה גבר שנשא על גבו דליי
מים כדי להתקיים
בכל יום ,הוא נשא על גבו מים מהמעיין
הקרוב אל הכפר שלו ,במרחק כמה
קילומטרים .אם רצה להרוויח יותר
כסף ,היה עליו פשוט לעבוד יותר שעות
בנשיאת דליי מים.

אחרי הרבה שנים ,הוא התעייף
מנשיאת דליי מים

ואז הגיעה ההשראה :אם ישתמש בזמן
הפנוי שלו כדי לבנות צינור ,בסופו של דבר
יוכל להשתחרר מהצורך לשאת על גבו
דליים .וכך הוא עבד בחריצות במשך כמה
שנים כדי לבנות את הצינור.

ביום שבו הוא פתח את הברז,
הכול השתנה.

הוא יצר בהצלחה אספקה בלתי מוגבלת
של מים ושיפר את איכות החיים שלו ושל
אנשי הכפר ,ובכך בנה צינור כלכלי שופע.

אנשים רבים מעבירים את כל חייהם כשהם מחליפים שעות בתמורה להכנסה ואינם מצליחים לזכות בתחושה של הגשמה או ייעוד.
עם  ,dōTERRAכל אחד יכול לבחור ליצור זמן ,אנרגיה וחופש כלכלי באמצעות בניית צינור להכנסה משנית עמיד לאורך זמן.

איפה אתם?
בונים צינור הכנסה

נושאים דליים

• מחליפים שעות עבודה בהכנסה
• מוגבלים ברמות התקדמות והשתכרות

• מקבלים הכנסה משנית ,יציבה וארוכת טווח
או

• לא מוגבלים ברמות התקדמות והשתכרות

• בעלי זמן חופשי מוגבל

• חופשיים לבחור את סדר היום שלכם

• מגשימים את חלומותיהם של אחרים

• מגשימים את החלומות שלכם
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למה כדאי להיכנס לשותפות עם חברת ?dōTERRA
יעילות
בדוק .אמין.

מעל  5מיליון לקוחות

מוכחות

איכפתיות

חברת  dōTERRAמצמיחה

קחו חלק בשינוי חיובי בעולם

שנים
שנים

•  dōTERRAיוצרת שותפויות עם
מגדלים בכל רחבי העולם ,מסייעת
לכלכלות מתפתחות ומשמרת מסורות
חקלאיות באמצעות יוזמות dōTERRA
 ™ Co-Impact SourcingוdōTERRA-
.™Healing Hands Foundation
•  למידע נוסף sourcetoyou.com

הכנסה שנתית (במיליארדים)

™

תקן איכות וטוהר
של dōTERRA

רק בdōTERRA-

חברה ששוויה הגיע לכמיליארד דולר בתוך  7שנים

• חברת השמנים האתריים הגדולה ביותר
בעולם

שימור לקוחות
שובר שיאים!

• תזמון אופטימלי להזדמנות עסקית (למעלה
מ 120-שווקים פתוחים ברחבי העולם)

מכירה ישירה לרוב

•  הובלת הזדמנויות עסקיות

•  מכירת מוצרים תלויית הזדמנות
•  מכירת הזדמנות

או

• ללא חובות; ללא אינטרסים או מימון חיצוני

• שותפה לתעשיית בריאות הגוף והנפש
בהיקף של טריליון דולר

• בהובלת צוות מגוון של אנשי מקצוע
בתחומי העסקים ,השיווק ושירותי
הבריאות ,עם למעלה מ 150-שנים של
ניסיון משולב בתעשייה
המייסדים ,חברי ההנהלה הבכירה של dōTERRA

מכירה ישירה אותנטית של
dōTERRA

•  הובלה עם מוצרים חזקים

•  מכירת מוצרים שאינה תלויית הזדמנות
• שיתוף בלייף-סטייל של איכות חיים
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שביל ההכנסות של
 dōTERRAנוגע בחייהם
של אנשים רבים
ככל שתגדילו את הצינור שלכם ,כך
תסייעו בשיפור חייהם של אנשים אחרים
ברחבי העולם .כל רכישה משפיעה לטובה
על החיים של המגדלים ושל הקהילות
שלהם .ההשפעה מקיפה אזורים שלמים
ותרבויות שלמות ,וכל זה בזכות העובדה
שאתם חולקים בריאות ותקווה.

ההצלחה היא פשוטה
 3צעדים פשוטים לבניית
הצינור הפיננסי שלכם

כדי להשפיע לטובה על חייכם וחיי אחרים ,עסקו
בפעילויות הבאות הבונות את צינור ההכנסות (.)PIPES
ככול שתשקיעו יותר בצינור ההכנסות שלכם ,כך תקבלו
יותר .לתוצאות טובות יותר ,הגדילו את הזרימה!

 .1השתמשו במוצרי

1

2

הכנה

הזמנה

התכוננו להצלחה באמצעות התנסות
ביתרונות שמציעים המוצרים ושיטת
ההדרכה המוכחת של חברת dōTERRA
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הזמינו אחרים ללמוד על הפתרונות
הטבעיים וההזדמנות העסקית של
חברת dōTERRA

אתם

חברת ™dōTERRA

הצגה

הציגו את המסרים של בריאות הגוף
והנפש והשפע הכלכלי של חברת
 dōTERRAכדי לתת רושם חיובי

המועמדים הפוטנציאליים שלכם

השתמשו בכלים אלה על מנת לתמוך בבניית הצינור שלכם ,תוך כדי שיתוף והכפלה באופן טבעי.

מדריך
לחיות

מדריך
ליצור

מדריך
לשתף
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 .2שתפו

את ™dōTERRA

 .3למדו

4

5

צירוף

תמיכה

צרפו וסייעו לאנשים נוספים עם הפתרונות
הטבעיים .הזמינו גם אותם לשנות חיים
באמצעות הצטרפות לחברת dōTERRA

אחרים

הדריכו את הלקוחות ואת בוני
העסקים שלכם להצלחה

הצוות  +הקהילה שלכם

תמסיר הדרכה
פתרונות טבעיים

מדריך
השקה
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1%

Diamond, Blue
& Presidential

1%

Presidential
Diamonds

1%

2%

Silver, Gold
& Platinum

1%

Blue
Diamonds

Premier
& Silver

בונוס מנהיגות
	•משולם באופן חודשי
כתגמול על מנהיגות.

	• 7אחוזים מהרווחים
הגלובליים מחולקים בין
דרגי המנהיגות.

1%

Diamonds

החליפו והכפילו
את ההכנסות שלכם

בונוס ""UNILEVEL

משולם באופן חודשי עבור נפח צוות ( ,)OVמלבד נפח השותפים החדשים מהם
מקבלים את בונוס ״התחלה מהירה״ (בונוס עבור  60הימים ראשונים של חבר חדש)
קבלו תשלום על  7רמות עומק עם אחוזים גבוהים יותר על רמות מתקדמות
יותר .המערכת דוחסת באופן דינמי חברי רשת שאינם עומדים בתנאים.
רמה 1
רמה 2

הובילו  6אנשים לדרגת Platinum

רמה 3

BD

 90,250יורו בחודש*

רמה 4
רמה 5

דרגות  Eliteמקבלות
תשלום עד רמה זאת

רמה 6

דרגות  Premierמקבלות
תשלום עד רמה זאת

רמה 7

דרגות  Silverומעלה מקבלות
תשלום עד רמה זאת

 %משולם
מהנפח החודשי
(**)CV

נפח צוות )TV( 600

רמות
בארגון
שלך

PD

Presidential
Diamond

מס׳
אנשים

G

הכנסה על בסיס
הזמנות של
**CV 150

אתם PV 100

G

G

G

בונוס "כוח ה"3-
לצוות

	•משולם פעם בחודש לספונסר.
רמה 1
( $ 50כ 41-יורו*)
()3+

	•מבוסס על ה PV-בהזמנה.

	•דורש עמידה בנפח הTV-
החודשי (נפח ההזמנות של
הקבוצה).

מנהיגות

הכנסה

רמה 3
( $ 1,500כ 1,230-יורו*)
()9x3=27+

בונוס "התחלה מהירה"

משולם למצרף מדי שבוע עבור צירוף
חברים חדשים ,במהלך  60הימים
הראשונים להצטרפותם.

על מנת לקבל את הבונוס ,למצרף
צירוף דור  3חייבת להיות תבנית  LRPשמורה
צירוף דור 2
צירוף דור 1
 20%משולמים  10%משולמים  5%משולמים במערכת הכוללת  PV 100ומעלה בכל
מ**CV-
מ**CV-
מ**CV-
עת וביצוע הזמנת  LRPהכוללת PV 100
ומעלה כל חודש.

Unilevel

"כוח ה"3-
״התחלה מהירה״
71

58

* המספרים המוצגים הם הממוצעים השנתיים של שנת  .2016רווחי עמלות מבוססים על שער החליפין של דולר ארה"ב .הרווחים האישיים עשויים להיות נמוכים יותר .לצפייה בתקציר גילוי נאות להזדמנות והכנסות
לשנת  ,2016הכנסו אל .doterra.com> Our Advocates > Flyers
** )Product Value) PVהוא ערך הניתן לכול מוצר )Commission Value) CV .הוא ערך העמלה הניתן לכול מוצר .סכומים אלה ניתן למצוא ברשימת המחירים לבוני עסקים.
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G

הובילו  5אנשים לדרגת Gold

 30,950יורו בחודש*

רמה 2
( $ 250כ 205-יורו*)
()3x3=9+

הרוויחו עמלות באופן מיידי!

Blue
Diamond

גלו את האפשרויות
תכנית התגמול הנדיבה של חברת  dōTERRAהיא כלי מוכח ליצירת הכנסה משנית מתמשכת ,יציבה ורבת עוצמה
המתמרצת סינרגיה ושיתוף פעולה.

השלימו

את ההכנסה שלכם

שלמו

D

עבור המוצר שלכם

Diamond

הובילו  4אנשים לדרגת Silver

 13,720יורו בחודש*

PL

Platinum

הובילו  3אנשים לדרגת Silver

 7,700יורו בחודש*

G
Gold

S

הובילו  3אנשים לדרגת Premier

Silver

 3,920יורו בחודש*

הובילו  3אנשים לדרגת Elite

 1,800יורו בחודש*

P

Premier

Ex

Ex

+ 2,000

+ 2,000

מינימום 5,000

צרפו  25+אנשים

 610יורו בחודש*

E

Elite

3,000

צרפו  + 15אנשים

 250יורו בחודש*
דרגה
42

37

18

27

6

3

מספר חודשים ממוצע
עד להגעה
7

משנים חיים

ויוצרים הכנסה

לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות ליצור ולחיות את החיים אליהם אנו שואפים dōTERRA .מעניקה לכם הזדמנות לבנות
צינור כלכלי שופע ,שתאפשר לכם לחיות את החלום ולהיות חופשיים להעניק.

מודל השיווק הרישתי,
בשילוב עם מוצר או שירות
באיכות גבוהה ,מהווים
הזדמנות עסקית חסרת
תקדים המאפשרת לאנשים
לשגשג.
– בוב ברג

מה ייצור את ההשפעה הגדולה ביותר על חייכם?
לעבוד חכם יותר

לעשות את מה
שאתם אוהבים

חופש מחובות

זמן חופשי

נסיעות

חיסכון נדיב

הגשמת חלומות

השכלה

חופש כלכלי

שיפור עצמי

שירות

מתן תרומה

תכנון ונכונות כלכלית

בילוי זמן עם המשפחה

להרוויח יותר
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בואו להיות שותפים של  dōTERRAוהגיעו אל המקום אליו אתם שואפים.

איזה מסלול הוא הטוב ביותר עבורכם?
250-610
יורו  /חודש*

יעדים:

E

P

 Eliteתוך
 2-3חודשים

Premier
תוך  6חודשים

יעד ההכנסה של Elite-Premier

צרפו אישית מספר אנשים
כל חודש

יעדים:

E

S

G

 Eliteתוך  Silverתוך  Goldתוך
 1-2חודשים  6-9חודשים  1-2שנים

צרפו  4+לקוחות &  1+בונה/ים
עסקים בכל חודש

יעדים:

E
 Eliteתוך
 1חודש

S

שלמו עבור המוצר שלכם

D

ההשקעה הנדרשת**

 3-5שעות
בשבוע

השלימו את ההכנסה שלכם

610-3,920
יורו  /חודש*

יעד הכנסה של Premier – Gold

ההשקעה הנדרשת**

 10-15שעות
בשבוע

החליפו את ההכנסה שלכם

3,920-13,720
יורו  /חודש*

יעד הכנסות של Gold – Diamond

 Silverתוך Diamond
 2-3חודשים תוך  1-3שנים

ההשקעה הנדרשת**

צרפו  8+לקוחות &  2+בוני עסקים
מדי חודש

 15-30שעות
בשבוע

*המספרים המוצגים הם הממוצעים השנתיים של שנת  .2016רווחי עמלות מבוססים על שער החליפין של דולר ארה"ב .הרווחים האישיים עשויים להיות נמוכים יותר .ראו את סיכום הגילוי הנאות בנוגע להזדמנות
העסקית ולרווחים בשנת  2016בכתובת .doterra.com > Our Advocates > Flyers
** שעות שבועיות נדרשות מהוות הערכה בלבד .השעות בפועל עשויות להשתנות.
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 3צעדים לקראת

השקת העסק שלכם
התחילו לשפר את איכות החיים שלכם באמצעות השלמת
הצעדים הבאים ובניית הצינור הכלכלי שלכם

לחיות

בלייף סטייל של
בריאות הגוף והנפש
התנסו עם מצגת
פתרונות טבעיים והצטרפו.
קבלו מדריך חיים ומלאו את הייעוץ
לבריאות הגוף והנפש בעמוד .16

שתפו

השתמשו במוצרים שלכם באמצעות
יישום תכנית בריאות הגוף והנפש היום
יומית שלכם.

עם אחרים
התחילו את רשימת השמות שלכם בעמוד הבא.
קבלו את המדריך ״לשתף״ כדי ללמוד כיצד
לשתף פעולה בהצלחה.
שתפו מצגת עם  3+אנשים.

השיקו

את העסק שלכם
בוחרים את הקצב האישי " -אגיע לדרגה  Eliteתוך":
 30ימים
יוצא דופן

 90ימים
רגיל

 60ימים
מהיר

קבעו מועד לסקירת מדריך ההשקה שלכם והיכנסו
ל-אתר doterra.com>Empowered Success
לקבלת מידע נוסף.
תאריך
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שעה

רשימת שמות
למי הייתם רוצים לסייע בשיפור איכות החיים?
שם
.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

יחד ,אנו מגדילים את מעגל התקווה והריפוי באמצעות התנועה
העולמית של dōTERRA

להביא תקווה
לקרב לבבות
לגדל מנהיגים
לחיות את החלומות
זו המשמעות של לבנות עסק בdōTERRA-

*כל המילים עם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים הנם סימנים
מסחריים או סימנים מסחריים רשומים השייכים לdōTERRA Holdings, LLC-

60207470

v2 HEB IL

**60207470

