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שיתוף נעשה בטבעיות
כאשר אתם מתנסים במשהו נהדר ששינה לטובה את החיים שלכם, באופן טבעי אתם רוצים לחלוק את זה עם 

האנשים שחשובים לכם! 

ארחו הדרכות או מפגשים של אחד עד אחד 
תוכלו לארח שיעור או מפגשי אחד על אחד באופן אישי או באופן מקוון. קבעו את מועד האירוע שלכם עם הספונסר שלכם לתמיכה במצגת 

שלכם. ערכו רשימה של האנשים שאתם רוצים להזמין לאירוע שלכם.

 אחד
על אחד

 אחד
על אחד הדרכההדרכהמי

למי הייתם רוצים להכיר את מוצרי ™dōTERRA? )סמנו את האופציה הטובה ביותר(

?dōTERRA למה כדאי לשתף אחרים בקשר עם

ארחו הדרכה כדי להציג בפני 
החברים ובני המשפחה שלכם את 

חברת ™dōTERRA ועודדו אותם 
למצוא פתרונות טבעיים עבורם.

כאשר אנשי הקשר שלכם מצטרפים, 
תוכלו לקבל מוצר חינם או עמלה. 

)שאלו את הספונסר שלכם לגבי 
הפרטים(.

צרו הכנסה נוספת באמצעות שיתוף 
מוצרי ™dōTERRA ושיפור איכות 

חייהם של אחרים.

ליצור הכנסהלזכות בתגמולים להעצים אחרים

מי
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3 צעדים להזמנה

שתפו את ההזדמנות העסקית

בצעו את הצעדים הפשוטים האלה כדי להזמין את החברים ובני המשפחה שלכם למצגת עסקית או מצגת מוצר, על 
.dōTERRA™ מנת לסייע להם ללמוד עוד אודות

 במידת האפשר, מומלץ לתזמן מצגת )אישית, מקוונת או טלפונית( עם הספונסר שלכם ועם בוני העסקים הפוטנציאליים שלכם. 
שילוב של הספונסר שלכם בשיחה מוסיף אמינות וביטחון להזדמנות העסקית ולהזמנה שלכם להיות שותפים.

•  הפכו את השיתוף שלכם לרלוונטי 
באמצעות שאלות אודות העדיפויות 
העיקריות שלהם בתחום הבריאות 

במהלך השיחה הרגילה.
•  שתפו בהתנסות שלכם. שתפו את האופן 

 שבו המוצרים עזרו לכם:
אנחנו משתמשים בשמנים האתריים של 

חברת ™dōTERRA, וממש מרוצים מהאופן 
שבו הם עוזרים לנו בכל כך הרבה 

תחומים שונים!
•  הציעו להעניק להם דוגמיות תמורת 

 ההתחייבות שישתמשו בהן.
סתם מתוך סקרנות, אתם מוכנים לנסות 

משהו טבעי כדי לטפל בזה? אם אתן לכם 
דוגמית, האם תהיו מוכנים לנסות אותה?
•  הציעו ליצור איתם קשר לשיחת המשך 

תוך 48 שעות וקחו את הפרטים ליצירת 
 הקשר.

האם זה בסדר ליצור איתך קשר 
ביומיים הקרובים, כדי לבדוק איך זה 

עבד בשבילך? מהו מספר הטלפון כדי 
להתקשר או לשלוח אליך הודעת טקסט?

•  הזמינו למצגת במסגרת הדרכה חיה 
או מקוונת, או באמצעות מפגש אחד 

על אחד עם מישהו מהדורות מעליכם 
שלכם.

•  הקפידו על קשר אישי בלתי אמצעי 
)השתמשו בשמות פרטיים; הזמינו 
באופן אישי, בטלפון או באמצעות 

 הודעת טקסט אישית מותאמת.(
האם אתם מוכנים ללמוד עוד על 

שמנים אתריים ועל דרכים טבעיות 
לטיפול בעצמכם ובמשפחה שלכם? 

)עצרו והקשיבו( אני מקיים/ת הדרכה 
ב-)תאריך(, ב-)שעה(, או שנוכל להיפגש 

בשבוע הבא. מה הכי מתאים לך?
 •  הזכירו להם להגיע להדרכה: 

אם את/ה כמוני, בוודאי תשמח/י לקבל 
תזכורת. האם אוכל להתקשר אליך 

לשיחה קצרה לפני ההדרכה?
•  הימנעו מהזמנות באמצעות הודעת 

דואר המונית, הודעות טקסט או הזמנות 
בפייסבוק.

•  צרו קשר טלפוני או שלחו הודעת טקסט 
למועמדים הפוטנציאליים המוזמנים 

שלכם 48 שעות לפני המצגת, כדי 
להזכיר להם להשתתף. שתפו את 

ההתרגשות שלכם ואת הערך שהם 
יקבלו. )זוהי רק תזכורת; הם כבר 

 התחייבו להגיע(.
אני כל כך מתרגש לראות אותך! ממש 

תאהב/י ללמוד כמה דרכים מעולות 
לטפל במשפחה שלך באופן טבעי! 
תרגיש/י חופשי להביא חבר ולקבל 

מתנה חינם!
•  שילחו אליהם מסרון 2-4 שעות 

לפני המצגת שלכם. הזכירו שוב את 
ההתרגשות והשמחה שלכם. ידעו אותם 

 בפרט כלשהו. 
תוכל/י לחנות בכביש הגישה או במורד 

הרחוב. את/ה תאהבי את הכיבוד 
המבוסס על שמנים אתריים! 

•  התחילו להתקשר באופן אישי, באופן 
מקוון או באמצעות הטלפון על מנת 

לטפח את הקשר ביניכם. 
 •  כאשר מגיע הרגע הנכון, תשאלו: 

האם אתם מוכנים ללמוד דרכים נוספות 
ליצירת הכנסה? 

•  שתפו אותם בחזון שלכם. 
•  ספרו להם מדוע חשבתם עליהם ומדוע 

תשמחו מאוד לעבוד איתם.

•  הזמינו אותם ללמוד עוד על ההזדמנות 
dōTERRA העסקית של 

האם אתם מוכנים ללמוד כיצד ליצור 
?dōTERRA הכנסה נוספת בעזרת 

הציעו אופציות: מהו הזמן הטוב ביותר 
ליצור קשר? יום שני או יום רביעי? בוקר 

או ערב? 
 •  קיבעו את הפגישה והשיגו התחייבות:
אז אראה אותך ב-)תאריך(, ב-)שעה(?

•  הזכירו 4-24 שעות לפני המצגת: 
התקשרו בטלפון או שלחו הודעת טקסט: 
אני מתרגש/ת ושמח/ה ליצור איתך קשר 

ולחקור את האפשרויות השונות יחד!

 אתם 
מוזמנים 

הזכירו להם
להגיע אל השיעור

ללמוד עוד הזמינו  שתפו חוויה
מרגש אותי מאד להיפגש אתך.

בואו מוכנים ללמוד!

האם תרצו ללמוד עוד? האם תרצו לנסות משהו טבעי?
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שתפו באופן מקווןשתפו בדוגמיותשתפו את הסיפור שלכם שתפו חוויה שלכם 
משימוש בשמן אתרי

איפה ומתי לשתף
 הדרך הטובה ביותר לעזור לאחרים כך שירצו ללמוד עוד על שמנים אתריים היא באמצעות שיתוף בחוויה ובהתנסות האישית. 

 בחרו את השיטה המתאימה ביותר עבורכם. הזדמנויות רבות לשיתוף מתרחשות באופן טבעי במהלך הפעילויות היום יומיות 
 השוטפות )במפגש חברתי, באירוע ספורט, באמצעי המדיה החברתית, בתור בחנות, וכו'(. שתפו בקצרה חווית התנסות עם שמנים 

 אתרים בכל מקום ובכל מקרה בו השיתוף חש טבעי. ככל שלאנשים יהיו יותר התנסויות עם השמנים האתרים ואיתכם, כך ירצו יותר 
ללמוד ולהצטרף. נצלו כל חלון הזדמנויות כדי לשתף. 

קחו אתכם דוגמיות

שתפו באופן מקצועי

רעיונות לדוגמיות

שתפו את החוויה, האהבה והתשוקה 
שלכם לשמנים אתריים באופן הוגן 

ומקצועי.
ציינו מערכות בגוף ולא בעיות בריאות או 

טענה למחלות.

השתמשו בדוגמיות המוכנות של 
dōTERRA או הכינו דוגמיות בעצמכם: 

הוסיפו 10-15 טיפות שמן אתרי לבקבוקון 
1/4 דראם או לבקבוקון רול-און של 5 

מ"ל עם שמן קוקוס מזוקק. )תנו להם רק 
כמות שתספיק להתנסות חיובית(.

שתפו בדוגמיות שמן אתרי שאתם 
נושאים בתיק או על מחזיק המפתחות.

 שמנים אתריים פופולריים כדוגמיות: 
 תפוז בר, dōTERRA™ Balance, מנטה, 

.PastTense™ ,לבנדר

שימוש ושילוב של מוצרי ™dōTERRA בחיים היום יומיים שלכם יכולים לסייע לכם לחלוק את ההתנסות והחוויה 
שלכם עם אחרים, ולסייע להם כך שיוכלו למצוא את הפתרונות הטבעיים המתאימים עבורם. 

dōTERRA היא עסק שמבוסס על קשרים אישיים. קחו את הזמן הנדרש על מנת לבנות ולטפח קשרים כאשר אתם 
מתחילים לשתף. כאשר מגיע הרגע הנכון, שאלו לגבי עדיפויות בתחום הבריאות, ושתפו בדוגמיות. פעלו תמיד מתוך 

רצון לשרת ואנשים, באופן טבעי, ירצו את מה שיש לכם להציע.

שתפו בכל זמן, בכל מקום 

השתמשו במדריך לשמנים אתריים או 
ביישומון לנייד ככלי ליווי להתנסות בשמן 
אתרי. רשמו הוראות לשימוש בדוגמיות. 

הציעו להתקשר שוב תוך מספר ימים כדי 
לקבל משוב על ההתנסות שלהם.
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תמכו בחוויה שלהם

שתפו את הסיפור שלכם
היו מוכנים לשתף את הסיפור האישי שלכם והסבירו מדוע שמנים אתריים חשובים עבורכם. הקפידו על סיפורים קצרים, כדי 

להשאיר זמן ללמוד על מי שעומדים מולכם.

איזה חוויות והתנסויות חיוביות היו לכם עם השמנים האתריים? עם איזה מוצר/ים?

באיזה אופן מוצרי ™dōTERRA תרמו לאיכות חייכם? מה השתנה לטובה מאז שהמוצרי ™dōTERRA נכנסו לחיים שלכם? 

 מה הוביל אתכם להצטרף לחברת ™dōTERRA? עם אילו אתגרים או דאגות התמודדתם, אתם או האנשים האהובים עליכם?
אילו תסכולים חוויתם עקב אותם אתגרים או דאגות?

חוויה חיובית:

•  הזמינו אותם ללמוד עוד במסגרת 
הדרכה )בצעו את ההוראות 

והתסריט בעמוד 3(.  

לא ניסו את הדגימה:

•  הזמינו אותם לנסות.
•  הציעו להתקשר שוב תוך יומיים. 

חוויה שלילית/ ללא תוצאות:

•  הזמינו אותם לנסות דוגמית אחרת.
•  הקפידו להיות סבלניים והשקיעו מאמצים 

בלמצוא את הפתרון שיעזור להם לבנות את 
האמון במוצר, כדי שירצו ללמוד עוד במצגת.

טיפים למתן דוגמיות:

התאימו את הדוגמיות כך שיספקו מענה לתחום ספציפי שבו אתם יכולים לסייע להם בקלות.
 תנו דוגמיות של שמנים היוצרים אימפקט מהיר. לדוגמה;	 

™dōTERRA On Guard™, Deep Blue™, dōTERRA Air, לבנדר, מנטה.
הגבילו את הכמות עד 1-2 בקבוקוני דגימה לאדם. השתמשו ב-10-15 טיפות שמן בכל בקבוקון דגימה.	 
ספקו הוראות שימוש.	 
הציעו ליצור איתם קשר וקבעו שיחת המשך תוך 72 שעות כדי לשאול על החוויה שלהם.	 

לקבל דוגמיות להצלחה 
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האם הם גרים רחוק מכם? שלחו בדואר דוגמיות להתנסות בשמן אתרי.• 
האם הם פחות זמינים? התאימו את עצמכם ללוח הזמנים שלהם.• 
האם הם מעדיפים חיבור אישי יותר של אחד על אחד?• 
האם הם מהווים פוטנציאל עסקי?• 

אחד על אחד: בפגישה אישית, בשיחת טלפון )עדיף בשיחת ועידה משולשת( 
)Zoom( או באופן מקוון

הכנה:
הזמינו אותם להיפגש במקום ובשעה • 

המתאימים להם.
הכירו את המציג/ה כדי שתוכלו לספר • 

מי הם, מאיפה הם מגיעים, ומדוע כדאי 
להקשיב להם.

בצעו את תרגיל "שתפו את הסיפור • 
שלכם" בעמוד 5 כדי שתהיו מוכנים 

לשתף בהתנסות האישית שלכם.
שאלו אותם איזה נושא הכי מעניין אותם • 

ללמוד.
דווחו על תחומי ההתעניינות / הצרכים • 

שלהם למציג/ה לפני המצגת, כדי 
שיוכלו להיות מוכנים לתת מענה 

לצרכים שלהם.

הכנה:הדרכה: חיה או מקוונת

למרות שכל זמן נתון הוא זמן מושלם • 
כדי לארח הדרכה, הרי שהימים שלישי, 

רביעי וחמישי לרוב מושכים את מירב 
המשתתפים.

הזמינו 12 אנשים כדי להגיע לגודל מצגת • 
אידיאלי של 4 עד 6 משתתפים. לא כל 

מי שתזמינו יוכל להגיע.
הכירו את המציג/ה כדי שתוכלו לספר • 

מי הם, מאיפה הם מגיעים, ומדוע כדאי 
להקשיב להם.

צרו אווירה המתאימה ללימוד באמצעות • 
מושבים נוחים וטמפרטורה נוחה. נטרלו 

הפרעות. סביבה נקייה ונטולת ילדים 
היא הטובה ביותר ללימוד.

תרגלו את השאלות בעמ' 5 כך שתהיו • 
מוכנים לשתף את הסיפור האישי שלכם.

צרו מרחב שבו המציג/ה יוכלו להניח • 
את החומרים ולהציג מוצרים.

הניחו שמנים אתריים מעודדים במפיץ • 
ריח.

הכינו עטים או עפרונות זמינים.• 
הכינו מים וכיבוד קל שיוגשו בסוף • 

השיעור כך שהאורחים יוכלו להסתובב 
ולהיפגש זה עם זה בעוד המציג/ה עונים 

על שאלות ומסייעים לצירוף חברים 
חדשים. רעיונות ומתכונים אפשר למצוא 

.dōTERRA™ בבלוג של

קו זמן אידיאלי

בנו עבורם תוכנית אישית 
לאחר הגעת הערכה

 תזכורת 
אחרי 48 שעות

יום 12-14יום 8

קיימו שיעור או פגישה 
אחד על אחד / צרפו

יום 10

שתפו 
בדוגמיות

יום 1

שמרו על קשר והזמינו 
אותם ללמוד עוד

יום 3

מוזמנים!אתם 

תזכורת 
2-4 שעות

הזמינו את החברים שלכם למצגת על המוצר או על ההזדמנות העסקית. בחרו את הפורמט המתאים להם.  

ארחו מצגות 
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ם
ת מוצרי

מצגו
ת

ת עסקיו
מצגו

הזמינו להצטרף

החלק שלכם במצגת

להציג לחברים ובני המשפחה שלכם מצגת זו - זה היעד הראשון שלכם! הגדילו השתתפות באירוע שלכם באמצעות 
ביצוע "3 צעדים להזמנה" בעמוד 3.

מהו החלק שלכם?

הציגו ושבחו את המציג/ה* • 
במשך 1-2 דקות.

שתפו במשך 2 דקות התנסות • 
אישית בשמן אתרי או במוצר.
*  אם אתם המציגים, לימדו כיצד 
ללמד אחרים אודות המוצרים 

.dōTERRA של

הציגו ושבחו את המציג/ה* • 
במשך 1-2 דקות.

שתפו את חווית ההתנסות שלכם • 
עם המוצר במשך 2-3 דקות 

והסבירו למה בחרתם לשתף 
.dōTERRA אותם בחברת

*  אם אתם המציגים, לימדו כיצד 
ללמד אחרים אודות המוצרים של 

dōTERRA וההזדמנות העסקית.

תמכו וסייעו לאורחים להצטרף • 
באמצעות ערכה המאפשרת 

להם לקבל הנחות גדולות ואת 
הערך הטוב ביותר.

צרפו אורחים באמצעות כניסה • 
mydoterra.com/ לאתר
,Application/index.cfm 

בחירה בשפה ובמדינה, ואז 
בחירה באפשרות "לקוח 

סיטונאי".

הזמינו מועמדים פוטנציאליים • 
להיות שותפים שלכם.

קבלו מהם התחייבות לבצע את • 
"3 הצעדים להשקה".

הזמינו אותם להצטרף כשותפים • 
עסקיים עם ערכה לבניית עסק. 
)ערכת Natural Solutions או 

ערכה יותר גדולה שתתן תמיכה 
מספקת גם.( 

צרו קשר עם אורחים שלא הצטרפו תוך • 
48 שעות. הזכירו להם את המבצעים 

 המיוחדים.
אני כל כך שמח שיכולת להצטרף 

אלינו! ממה הכי נהנית? באיזה אופן, 
לדעתך, השמנים האתרים יוכלו לעזור 

לך ולמשפחה שלך? איזו ערכה הכי 
מתאימה לצרכים שלך? האם יש לך 

שאלות כלשהן? אשמח לענות עליהן. 
האם זה יהיה בסדר שאראה לך איך 

מתחילים?
קבעו פגישה לסקירת סגנון חיים אחרי • 

שהם יקבלו את הערכה שלהם. תפנו 
לספונסורים שלכם לתמיכה או צפו 

 doterra.com > בסרטונים באתר
.Empowered Success

שימרו על קשר עם אורחים שלא • 
התחייבו לבניית העסק תוך 48 שעות.

עודדו אותם להיות שותפים שלכם • 
והציעו להם תמיכה במימוש היעדים 

הכלכליים שלהם.
 הביאו אותם להתחייב לבצע את• 

"3 הצעדים להשקה" שמופיעים במדריך 
״ליצור״.

התקשרו שוב כדי לתמוךחנכו ושתפו



+

שיתוף מקנה תגמול! כאשר אתם ממשיכים להעצים אחרים באמצעות פתרונות טבעיים, אתם מעצימים את עצמכם. 
במשך הזמן, תוכלו לקבל את המוצרים שלכם חינם, לבנות את הצינור הכלכלי שלכם, ולייצר הכנסה!

בונוס FAST START )"התחלה מהירה"(

צירוף
 של דור 3

  5% 
**CV-מ

צירוף
 של דור 2

  10% 
**CV-מ

צירוף
 של דור 1

 20% 
**CV-מ

קבעו מועד לסקירת ההזדמנות העסקית שלכם• 
צרו הכנסה משנית בזמנכם הפנוי*• 
השיגו רמה גבוהה יותר של חופש ושגשוג בחייכם*• 
 השיקו את עסק ™dōTERRA שלכם בעזרת הדרכה מוכחת • 

ותמיכה רבת עוצמה.

שפרו את העתיד הכלכלי שלכם:

הרוויחו מוצרים חינם

הרוויחו מוצרים בחינם ועוד הרבה יותר באמצעות תמיכה 
במצטרפים חדשים כאשר הם משתמשים במוצרים, משתפים 

 .dōTERRA™-ובונים את העסק שלהם ב
לקבלת מידע על כל הדרכים בהם ניתן לקבל תשלום פנו אל 

 מישהו מהדורות מעליכם או אתר החברה בכתובת:
doterra.com > Empowered Success

POWER OF 3 בנו הכנסה משנית באמצעות בונוס

בונוס POWER OF 3 )"כוח ה-3"(

 אתם 
PV 100

 50 דולר
 דור 1
)3+(

)T
V

( 6
00

ת 
צוו

ח 
נפ

משולם פעם בחודש 	 
לספונסר.

מבוסס על ה-PV בהזמנה.	 
 	 TV-דורש עמידה בנפח ה

החודשי )נפח ההזמנות 
של הקבוצה(.

לא ניתן להרוויח את 	 
הבונוס במהלך חודש 

ההרשמה.

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

על מנת לקבל את הבונוס, לאנרולר חייבת להיות תבנית 
LRP שמורה במערכת הכוללת PV 100 ומעלה בכל עת 

וביצוע הזמנת LRP הכוללת PV 100 ומעלה כל חודש.

הרוויחו 20% מרכישות המבוצעות דרככם.

שפרו את חייהם של אנשים נוספים

.dōTERRA Holdings, LLC-כל המילים עם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים הנם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים השייכים ל 

1 ערכת
FAMILY ESSENTIALS KIT

1 ערכת
NATURAL SOLUTIONS

 250 דולר
 דור 2

)+3x3=9(

*60205220*

60217389v1  IL HEB

 *    התוצאות לא מובטחות. רווחי עמלות מבוססים על שער החליפין של דולר ארה"ב. הרווחים האישיים עשויים להיות נמוכים יותר. לצפייה בתקציר העדכני של גילוי נאות
 .doterra.com> Our Advocates > Flyers אודות ההזדמנות העסקית וההכנסות, היכנסו אל  

** עמלה משולמת לפי ערך העמלה של כל מוצר )CV(. את המידע הנ"ל ניתן למצוא במחירון בוני העסקים.

קבלו עמלות באופן מיידי!


