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Tampote kibirus
•  Valandų keitimas į pajamas
•  Ribotos tobulėjimo ir uždarbio galimybės
• Ribotas laiko planavimas
•  Kitų žmonių svajonių įgyvendinimas

Tiesiate tiekimo vamzdį
•  Tikros papildomos pajamos
•  Neribotos tobulėjimo ir pajamų galimybės
• Laisvė pasirinkti darbo grafiką
• Savo svajonių siekimas

Ar esate pasirengę

finansinei laisvei?

Daugelis žmonių savo gyvenimus praleidžia iškeisdami valandas į pajamas, bet nejausdami pasitenkinimo ar prasmės pojūčio. Su dōTERRA 
kiekvienas gali rinktis laiką, energiją ir finansinę laisvę, susikurdami papildomą pajamų tiekimo vamzdį. 

Ką darote jūs?

KARTĄ GYVENO ŽMOGUS, KURIS  
NEŠIODAVO KIBIRAIS VANDENĮ, 

KAD UŽSIDIRBTŲ PRAGYVENIMUI.
Kiekvieną dieną jis nešdavo vandenį iš 

artimiausio šaltinio į savo kaimą, esantį už 
kelių mylių. Norėdamas uždirbti daugiau 

pinigų, jis skirdavo daugiau laiko  
vandeniui nešioti.

PO DAUGELIO METŲ JIS PAVARGO 
TAMPYTI VANDENS KIBIRUS.

Jam kilo idėja. Savo laisvą laiką jis skyrė 
tiekimo vamzdžiui nutiesti, kad galiausiai jam 
nebereikėtų tampyti vandens kibirais. Jis kelis 

metus stropiai dirbo, kol nutiesė vandens 
tiekimo vamzdį.

TĄ DIENĄ, KAI JIS ATSUKO ČIAUPĄ, 
VISKAS PASIKEITĖ.

Jam pavyko sukurti neribotą vandens 
tiekimą ir pagerinti tiek savo, tiek kitų  
kaimo gyventojų buitį bei užsitikrinti  

pakankamas pajamas.

arba
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dōTERRA vykdomoji įkūrėjų komanda

 

•  Didžiausia pasaulyje eterinių aliejų bendrovė

•  Optimalus laikas galimybėms  
(200+ atvirų rinkų visame pasaulyje)

•  Trilijonų dolerių vertės sveikatingumo 
pramonės dalis

•  Vadovaujama įvairialypės verslo, rinkodaros 
ir sveikatos priežiūros specialistų 
komandos, turinčios daugiau nei 150 metų 
bendros patirties šioje srityje

dōTERRA IŠSKIRTINUMAS

NEPRILYGSTAMAS  

KLIENTŲ IŠLAIKYMAS!

Tiesioginė prekyba dažniausiai
•  motyvuoja verslo galimybėmis

•  produktų pardavimai priklauso  
nuo sėkmės

•  parduoda galimybę

dōTERRA autentiška tiesioginė prekyba
•  motyvuoja veiksmingais produktais

•  produktų pardavimas nepriklauso  
nuo sėkmės

•   skatina sveikatingumą puoselėjantį 
gyvenimo būdą

PATIKRINTI. PATIKIMI.

dōTERRA Kokybės 
ir Tyrumo standartas

Daugiau nei 8 milijonai klientų visame pasaulyje

EFEKTYVU ĮRODYTA PRASMINGA

KEIČIA PASAULĮ

•  dōTERRA užmezga partnerystes su 
augintojais visame pasaulyje, o  
dōTERRA Co-Impact Sourcing™ ir 
dōTERRA Healing Hands™ iniciatyvos 
padeda besivystančioms ekonomikoms ir 
išsaugo žemės ūkio tradicijas

•  Sužinokite daugiau interneto svetainėje 
sourcetoyou.com. 

dōTERRA TIEKIMO VAMZDIS 
PALIEČIA DAUGYBĖS  
ŽMONIŲ GYVENIMUS

Tiesdami savo tiekimo vamzdį, gerinate 
kitų žmonių gyvenimo kokybę. Kiekvienas 

pirkinys į gera pakeičia augintojų ir jų 
bendruomenių gyvenimus. Jums dalijantis 

sveikata ir viltimi šį pokytį pajunta visi 
regionai ir kultūros.

dōTERRA AUGIMAS

Kodėl verta bendradarbiauti su dōTERRA?

™

67%

arba
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Pakvieskite kitus sužinoti apie 
dōTERRA natūralius sprendimus 

ir siūlomas galimybes.

INVITE  
(PAKVIESKITE)

P I P

1. Naudokite dōTERRA™ PRODUKTUS

Pristatykite dōTERRA žinutę 
apie sveikatingumą ir  

finansinę gerovę.

PRESENT  
(PRISTATYKITE)

Norėdami pakeisti gyvenimus, įsitraukite į šias  
tiekimo vamzdį tiesiančias veiklas (PIPES). Kuo  
daugiau investuosite į savo tiekimo vamzdį, tuo  
daugiau gausite. Siekdami geresnių rezultatų,  
padidinkite srovę! 

Naudokitės šiais įrankiais, kurie padės tiesti tiekimo vamzdį, jums natūraliai dalijantis ir dubliuojant verslą.

Share vadovas

Paprasta pasiekti sėkmę
Trys paprasti žingsniai savo  
finansų tiekimo vamzdžiui  
nutiesti

Live vadovas Build  
vadovas

Pasiruoškite sėkmei, patys išbandydami 
dōTERRA produktų naudingąsias  

savybes ir naudodamiesi patikrinta 
mokymų sistema.

PREPARE  
(PASIRUOŠKITE)

Jūs Potencialūs nariai
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2. Dalykitės dōTERRA 3. Mokykite KITUS

Užregistruokite ir įgalinkite  
kitus naudotis natūraliais  
sprendimais ir pakvieskite  

juos keisti gyvenimus. 

ENROL  
(UŽREGISTRUOKITE)

Padėkite savo klientams ir verslo 
kūrėjams siekti sėkmės.

SUPPORT  
(PADĖKITE)

E S

Naudokitės šiais įrankiais, kurie padės tiesti tiekimo vamzdį, jums natūraliai dalijantis ir dubliuojant verslą.

Launch vadovas
Natural Solutions  
paskaitos dalijamoji 
medžiaga

Jūsų komanda + bendruomenė
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Atraskite galimybes

4 9 12 14 21

Padėkite 3 žmonėms 
pasiekti Elite lygį 

1668 €/mėn.*

Padėkite 3 žmonėms 
pasiekti Premier lygį 

3789 €/mėn.*

Padėkite 3 žmonėms 
pasiekti Silver lygį 

6436 €/mėn.*

Lygis

Vidutinė pasiekimo 
trukmė mėnesiais

3 tūkst.
Užregistruokite virš 15 žmonių 

244 €/mėn.*

Elite
E

Užregistruokite virš  
25 žmonių 

661 €/mėn.*

Ex Ex

E

P

S

S S

E

P

S

S

E

P

S

S

Virš 5 tūkst.

Virš 2 tūkst. Virš 2 tūkst.

24 

Padėkite 4 žmonėms 
pasiekti Silver lygį 

11850 €/mėn.*

Dosnus dōTERRA kompensacijos planas yra įrodyta galimybė, veiksmingai užtikrinanti 
papildomas pajamas ir skatinanti sinergiją bei bendradarbiavimą.

Premier
P Silver

S
Gold

Platinum

Diamond

G

PL

D

Apmoka JŪSŲ PRODUKTUS

Didina JŪSŲ PAJAMAS
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Padėkite 5 žmonėms 
pasiekti Gold lygį 

26884 €/mėn.*

Padėkite 6 žmonėms 
pasiekti Platinum lygį 

51650 €/mėn.*

FAST START PREMIJA
Mokama nuo naujo nario vertės, pasiektos 

per pirmąsias 60 dienų. Kad galėtų dalyvauti, 

kiekvienas narys per mėnesį turi pateikti 

100 PV vertės lojalumo programos (LRP) 

užsakymą ir visada turėti bent 100 PV vertės 

lojalumo užsakymo (LRP) šabloną.

Registracija 
1 LYGIS  

Išmokama 20 
% CV**

Registracija 
2 LYGIS  

Išmokama 10 
% CV**

Registracija 
3 LYGIS  

Išmokama 5 
% CV**

Uždirbkite komisinius iš karto!

UNILEVEL ORGANIZATIONAL BONUS PREMIJA
Išmokama kas mėnesį nuo komandos vertės, neįtraukiant į ją Fast Start 
premiją galinčių gauti asmenų (pirmosios 60 nario dienų).
Gaukite atlygį iš septynių žemiau esančių lygių. Didesni žemesni lygiai suteikia 
didesnį procentinį atlygį. Taikoma dinaminė kompresija ir neįtraukiami reikalavimų 
neatitinkantys nariai.

1 lygis 32 % 9 €*
2 lygis 93 % 40 €*
3 lygis 275 % 202 €*
4 lygis 815 % 607 €*
5 lygis 2436 % 2187 €*
6 lygis 7296 % 6561 €*
7 lygis 21877 % 22963 €*

Elite lygio nariams  
mokama iki šio lygio
Premier lygio nariams  
mokamaiki šio lygio

Silver ir aukštesnio lygio 
nariams mokama iki šio lygio

Jūsų  
organizacijos  
lygiai

Išmokami 
CV %**

Žmonių  
skaičius

Pajamos nuo 150 
CV** užsakymų

POWER OF 3 
PREMIJA JŪS 

100 PV 
LRP

42 €* 
1 LYGIS 

(3+)

KO
M

AN
D

O
S 

VE
RT

Ė 
 

(T
V)

 6
00

212 €* 
2 LYGIS 

(3x3=9+)

1275 €* 
3 LYGIS 

(9x3=27+)

Išmokama kas 
mėnesį atsižvelgiant į 
struktūrą. Kad gautų 
šią premiją, kiekvienos 
komandos vertė  
turi būti 600.

Leadership

Unilevel

Power of 3

Fast Start
* Pateikti skaičiai atspindi 2020 m. vidutines sumas. Asmeninis uždarbis gali būti mažesnis. 

** PV yra kiekvienam produktui suteikiama produkto vertė. CV yra kiekvienam produktui suteikiama 
komisinių vertė. Šias sumas galite rasti verslo kūrėjo kainų sąraše.

LYDERYSTĖS  
FONDAI
Išmokama kas mėnesį 
kaip atlygis už lyderystę. 7 
procentai bendrosios įmonės  
vertės, padalintos visiems 
lyderystės lygiams.

+

Blue
Diamond

Presidential
Diamond

BD

PD

Pakeiskite ir padauginkite 
SAVO PAJAMAS

1 %
Premier 
ir Silver

1 %
Diamond 

lygiui

2 %
Silver, Gold  
ir Platinum

1 %
Blue 

Diamond lygiui

1 %
Diamond, Blue 
ir Presidential

1 %
Presidential 

Diamond lygiui

9 €*
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Kiekvienas iš mūsų turi galimybę susikurti ir gyventi tokį gyvenimą, kokio trokštame.  
Su dōTERRA galite susikurti gausų finansų tiekimo vamzdį, kuris suteiks laisvę duoti.

DIDESNIS UŽDARBIS EFEKTYVESNIS DARBAS UŽSIĖMIMAS MYLIMA VEIKLA

Keiskite gyvenimus

Kas turėtų didžiausios įtakos jūsų gyvenimui?

ir kurkite pajamas

Išsilaisvinimas nuo skolų

Gausi taupomoji sąskaita

Finansinė laisvė

Dosnus davimas

Keliavimas

Mokymasis

Buvimas naudingu

Su šeima leidžiamas laikas

Laisvas grafikas

Savo svajonių siekimas

Asmeninis tobulėjimas

Finansinis planavimas ir 
pasiruošimas

Ryšių 
užmezgimo 

modelis kartu su 
aukštos kokybės produktu 

ar paslauga žmonėms 
suteikia neprilygstamą  

galimybę klestėti.

— Bob Burg
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Kuris kelias tinkamiausias jums?

Asmeniškai užregistruokite  
kelis žmones per mėnesį

Tikslai:

Elite lygis per  
2–4 mėnesius

Premier 
lygis per 9 
mėnesius

244–661 €/mėn.* 
Elite–Premier lygio narių  
pajamų tikslas

Reikalingos investicijos:**

3–5 valandos 
per savaitę

UŽMOKESTIS UŽ JŪSŲ PRODUKTUS

Kas mėnesį užregistruokite 4 ar 
daugiau klientų 

bei 1 ar daugiau verslo kūrėjų

Reikalingos investicijos:**

661–3789 €/mėn.* 
Premier–Gold lygio narių 
pajamų tikslas

10–15 valandų 
per savaitę

Tikslai:

3789–11850 €/mėn.* 
Gold–Diamond lygio narių  
pajamų tikslas

Kas mėnesį užregistruokite 8 ar 
daugiau klientų 

ir 2 ar daugiau verslo kūrėjų

Reikalingos investicijos:**

15–30 
valandų 

per savaitę

Tikslai:

Bendradarbiaukite su dōTERRA ir pasiekite tai, ko trokštate.

PAPILDOMOS PAJAMOS

NAUJAS PAJAMŲ ŠALTINIS

E

Elite lygis 
per 1–2 

mėnesius

E

Elite lygis 
per 2 

mėnesius

E

Silver lygis 
per 9–12 
mėnesių

S

Silver lygis 
per 4–6 

mėnesius

S
Diamond 
lygis per  

1–3 metus

D

Gold lygis 
per 1–2 
metus

G

P

ir kurkite pajamas

* Pateikti skaičiai atspindi 2020 m. vidutines sumas. Asmeninis uždarbis gali būti mažesnis. 
**Valandų skaičius per savaitę yra apytikris.  Tikras valandų skaičius gali skirtis.  
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pradėti savo verslą
Pradėkite keisti gyvenimus, atlikdami toliau nurodytus 
veiksmus ir kurdami savo finansų tiekimo vamzdį.

Kitame puslapyje pradėkite savo vardų sąrašą.
Įsigykite Share vadovą, kuriame sužinosite 
apie sėkmingą dalijimąsi. 
Pasidalykite pristatymu su trimis ar  
daugiau žmonių.

SU KITAIS

dalykitės

SVEIKATINGUMĄ  
PUOSELĖJANTĮ  
GYVENIMO BŪDĄ

gyvenkite

 Dalyvaukite Natural Solutions  
paskaitoje ir užsiregistruokite.
 Įsigykite Live vadovą ir atlikite 16 
puslapyje pateiktą sveikatingumo 
konsultaciją.
 Naudokite produktus, įgyvendindami 
kasdienį sveikatingumo planą.

SAVO VERSLĄ

pradėkite

Data: Laikas:

Rinkitės savo tempą. Pasieksiu Elite lygį per:

 60 dienų  
siektinas

 90 dienų  
standartinis

Suplanuokite Launch vadovo apžvalgą 
ir apsilankykite svetainėje doterra.com 
> Empowered Success, kurioje rasite 
daugiau informacijos.

3 žingsniai, kaip

 30 dienų  
išskirtinis
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Kartu su visą pasaulį apimančiu 
dōTERRA judėjimu mes skleidžiame viltį ir gydome.

14. 29.

15. 30.

1. 16.

5. 20.

3. 18.

7. 22.

10. 25.

2. 17.

6. 21.

9. 24.

4. 19.

8. 23.

11. 26.

12. 27.

13 28.

VARDAS

Vardų sąrašas
Kieno gyvenimus norite pakeisti?



Suteikia viltį, 
gydo širdis,

ugdo lyderius, 
paverčia svajones 

realybe –
tai prasmingas 
dōTERRA Wellness Advocate 
(Sveikatingumo advokatų) darbas.

*60219647*

60219647v3 EU LT * Visi žodžiai su prekės ženklo arba registruotojo prekės ženklo 
simboliu yra bendrovės „dōTERRA Holdings, LLC“ prekių ženklai  
arba registruotieji prekių ženklai.


