
Apsvarstykite galimybę dalytis savo patirtimi, meile 
ir aistra eteriniams aliejams asmeninėje svetainėje, 
tinklaraštyje, socialinės žiniasklaidos puslapyje ar 
reklaminėje medžiagoje (spausdintoje arba skaitmeninėje). 

Prašome atsiųsti savo reklaminę medžiagą dōTERRA 
tarptautinei atitikties komandai el. pašto adresu 
compliance@doterra.com , kad galėtume ją peržiūrėti 
ir patvirtinti.

Gilindami savo žinias ir stiprindami lyderystės įgūdžius, 
galėsite padėti kurti bendruomenę. Patirkite galingą 
dalijimosi jėgą, rengdami asmeninius susitikimus, 
„Pasidaryk pats“ pamokas, bendraudami internete 
(interneto svetainėje, socialinėje žiniasklaidoje, puslapyje 
mydoterra.com) ir viešuose vietos renginiuiose. 
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1. Nukreipia lankytojus tiesiai į jūsų pirkinių krepšelį.

2. Pritraukia dėmesį populiariausiais dōTERRA vaizdo
įrašais.

3. Leidžia jums įvesti asmeninę informaciją apie save.

4. Puikūs tinklaraščio įrašai apie eterinių aliejų naudojimą,
receptai ir „Pasidaryk pats“ įrašai.

5. Leidžia valdyti savo organizaciją, komisinius, komandos
organizavimą, priskyrimus, išimčių užklausas, pateikti
užsakymus ir koreguoti LRP užsakymus.

*Verslo svetainės mydoterra.com naudojimo privalumai

KĄ GALITE DARYTI KO NEGALITE DARYTI

Naudokite dōTERRA sveikatingumo advokato 
logotipą (Italijoje – Incaricati) visoje reklaminėje 
medžiagoje.

Naudoti neleistinų teiginių apie produktus, medicinos 
priemones, ligas, farmacines ar vaistines savybes.

Dalykitės „mydoterra.com“ verslo svetaine internete*, 
vizitinėmis kortelėmis ir kita reklamine medžiaga.

Žodžiais ar vaizdais leisti suprasti ar pateikti teiginius apie 
produktų suteikiamą sveikatą.

Naudokite įmonės patvirtintus produktų informacijos 
puslapius, apibūdindami eterinius aliejus (jūsų rinkai) 
internete ar rengiamų pamokų metu.

Skelbti tyrimus, kuriuose pateikiami teiginiai apie eterinių 
aliejų ar kitų dōTERRA produktų sąsajas su ligomis.

Dalykitės vykstančiomis reklaminėmis akcijomis. Reklamuoti produktus kitoms rinkoms ar asmeniniam 
naudojimui.

Dalydamiesi dōTERRA siūlomomis galimybėmis, 
prisiminkite savo DBAR įsipareigojimus. 

Naudoti žodį „dōTERRA“ socialinės žiniasklaidos puslapio 
ar interneto svetainės URL adrese.

Dalykitės ES patvirtintu turiniu (žr. toliau). Parduoti produktus neoriginaliose pakuotėse.

Renginių ar pamokų metu naudokite  
dōTERRA sveikatingumo advokato vėliavą.

Pateikti neleistinus teiginius apie pajamas.

Pamokų metu dalykitės tinkamomis patirtimis, 
informacija apie produktus ir produktų pavyzdžiais.

Dalykitės informacija apie dōTERRA Healing 
Hands™.

Dalykitės informacija apie „ Esseterre Co-Impact™ 
story programos istoriją.

Peržiūrėkite doTERRA Europe rinkodarai skirtą 
medžiagą, kurioje rasite naudingų įrankių ir 
pagrindinių informacijos šaltinių apie turinį, kuriuo 
galite dalytis. 

CPTG™ procesas patvirtina, kad mūsų eteriniuose aliejuose nėra jokių priedų, sintetinių ingredientų 
ar žalingų teršalų, kurie galėtų sumažinti jų veiksmingumą. doTERRA visus produktus ir pakuotes  

tikrina įvairiais tyrimais, kad užtikrintų jų ilgą ir veiksmingą galiojimo laiką. Šis protokolas  
užtikrina kiekvienos partijos stiprumą, tyrumą ir atsikartojančias savybes.

TRUMPAS DALIJIMOSI VADOVAS
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