
Veidošana
Uzņēmējdarbības pārskats



Spaiņu nešana
•  Laika apmaiņa pret naudu
•  Ierobežota attīstība un ienākumi
• Ierobežota brīvība
• Citu cilvēku sapņu īstenošana

Iespēju radīšana
•  Reāli papildu ienākumi
•  Neierobežota attīstība un ienākumi
• Brīvība izvēlēties savu plānu
• Savu sapņu īstenošana

Vai esat gatavi

finansiālai brīvībai?

Daudzi cilvēki visu dzīvi "maina laiku pret naudu", t. i., darba samaksas pamatā ir stundas likme, un negūst gandarījuma vai mērķa sajūtu. Ar 
dōTERRA, ikviens var izvēlēties iegūt laiku, enerģiju un finansiālo brīvību, radot papildu ienākumu iespēju. 

 Kur jūs esat?

REIZ BIJA CILVĒKS, KURŠ  
NESA ŪDENS SPAIŅUS, LAI  

NOPELNĪTU IZTIKU.
Katru dienu viņš nesa ūdeni no tuvākā avota 

uz savu ciemu kilometriem tālu. Ja viņš 
gribēja nopelnīt vairāk naudas, viņš vienkārši 

strādāja ilgāk, nesot ūdens spaiņus.

PĒC DAUDZIEM GADIEM VIŅŠ 
NOGURA NO SPAIŅU NEŠANAS.

Tad radās ideja. Viņš izmantoja brīvo  
laiku, lai uzbūvētu cauruļvadu, un beigu 

beigās atbrīvojās no spaiņu nešanas. Viņš 
vairākus gadus cītīgi strādāja, lai uzbūvētu 

savu cauruļvadu.

DIENĀ, KAD VIŅŠ PAGRIEZA 
KRĀNU, VISS MAINĪJĀS.

Viņš sekmīgi nodrošināja ūdens piegādi 
neierobežotā daudzumā un uzlaboja 

dzīvesveidu ciema iedzīvotājiem un sev, 
tādējādi radot plašas ienākumu  

gūšanas iespējas.

vai
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dōTERRA vadības komandas dibinātāji

 

•  Lielākais ēterisko eļļu ražošanas 
uzņēmums pasaulē

•  Optimāls laiks iespēju izmantošanai  
(atvērti vairāk nekā 200 tirgi pasaulē)

•  Daļa no vairāk nekā triljonu dolāru vērtas 
labsajūtas nozares

•  Vada daudzveidīga uzņēmējdarbības, 
mārketinga un veselības aprūpes  
speciālistu komanda ar vairāk nekā 
150 gadu kopējo pieredzi nozarē

AR KO ATŠĶIRAS dōTERRA

REKORDLIELI  

PALIEKOŠIE IENĀKUMI!

Lielākā daļa tiešās pārdošanas
•  sākas ar uzņēmējdarbības iespēju

•  produktu pārdošana atkarīga no iespējas

•  pārdod iespēju

dōTERRA autentiskā tiešā pārdošana
•  sākas ar spēcīgiem produktiem

•  produktu noiets neatkarīgi no iespējas

•   izplata labklājības dzīvesveidu

PĀRBAUDĪTAS. UZTICAMAS.

dōTERRA Kvalitātes 
un Tīrības standarts

Vairāk nekā 8 miljoni klientu visā pasaulē

EFEKTĪVS PĀRBAUDĪTS GĀDĪGS

MAINA PASAULI 

•  dōTERRA veido partnerību ar audzētājiem 
visā pasaulē, veicinot jaunattīstības 
ekonomikas un saglabājot lauksaimniecības 
tradīcijas ar dōTERRA Co-Impact Sourcing™ 
un dōTERRA Healing Hands™ iniciatīvām.

•  Uzziniet vairāk vietnē sourcetoyou.com. 

dōTERRA RADĪTĀS  
IESPĒJAS IETEKMĒ DAUDZU 

CILVĒKU DZĪVI 

Kad jūs veidojat savu noieta tirgu, tiek 
uzlabota citu cilvēku dzīve. Katrs pirkums 
uzlabo audzētāju un viņu kopienu dzīvi. Tiek 
ietekmēti veseli reģioni un kultūras, jo jūs 
izplatāt veselību un cerību.

dōTERRA IZAUGSME

Kāpēc sadarboties ar dōTERRA?

™

67%

vai
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Aiciniet citus iepazīties ar 
dōTERRA's dabā balstītajiem 

risinājumiem un iespējām.

INVITE
(UZAICINĀT)

P I P

1. Izmantojiet dōTERRA™ PRODUKTUS

Nododiet dōTERRA vēstījumu  
par labsajūtu un  

finansiālo labklājību.

PRESENT
(IEPAZĪSTINĀT)

Lai mainītu dzīves, iesaistieties šajās noieta tirgus 
veidošanas darbībās (PIPES). Jo vairāk ieguldāt 
sava noieta tirgus veidošanā, jo vairāk saņemsiet 
Lai iegūtu labākus rezultātus, palieliniet plūsmu! 

Izmantojiet šīs rokasgrāmatas, lai atbalstītu sava „cauruļvada” (PIPES) — noieta tirgus veidošanas 
darbības, kad jūs izplatāt un izgatavojat kopijas.

Dalīšanās 
rokasgrāmata

Gūt panākumus ir vienkārši
3 vienkārši soļi, lai izveidotu 
savu finansiālo iespēju

Dzīvošanas 
rokasgrāmata

Veidošanas 
rokasgrāmata

Sagatavojieties panākumiem, 
izmantojot dōTERRA produktu 

radītos ieguvumus un pārbaudītu 
apmācības sistēmu.

PREPARE
(SAGATAVOTIES)

Jūs Jūsu potenciālie klienti
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2. Dalieties ar dōTERRA 3. Māciet CITUS

Nododiet dōTERRA vēstījumu  
par labsajūtu un  

finansiālo labklājību.

PRESENT
(IEPAZĪSTINĀT)

Reģistrējiet citus un atbalstiet viņus ar  
dabā balstītiem risinājumiem, un aiciniet 

viņus mainīt dzīves. 

ENROL 
(REĢISTRĒT)

Lai gūtu panākumus, atbalstiet savus 
klientus un noieta tirgus veidotājus.

SUPPORT 
(ATBALSTĪT)

E S

Uzsākšanas 
rokasgrāmata

„Dabīgi risinājumi”  
mācību materiāli

Jūsu potenciālie klienti Jūsu komanda un kopiena
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Atklājiet iespējas

4 9 12 14 21

Palīdziet 3 dalībniekiem 
sasniegt pakāpi „Elite” 
1668 € mēnesī*

Palīdziet 3 dalībniekiem 
sasniegt pakāpi „Premier” 

3789 € mēnesī*

Palīdziet 3 dalībniekiem 
sasniegt pakāpi „Silver” 
6436 € mēnesī*

Pakāpe

Vidēji mēneši 
līdz sasniegšanai

3000
Reģistrējiet 15+ cilvēkus 

244 € mēnesī*

Pakāpe 
„Elite”

E
Reģistrējiet 25+ cilvēkus 

661 € mēnesī*

Ex Ex

E

P

S

S S

E

P

S

S

E

P

S

S

vismaz 5000
2000+ 2000+

24 

Palīdziet 4 dalībniekiem 
sasniegt pakāpi „Silver” 
11 850 € mēnesī*

dōTERRA dāsnais kompensācijas plāns ir pārbaudīts instruments nozīmīgu papildu 
ienākumu radīšanai, vienlaikus veicinot sinerģiju un sadarbību.

Pakāpe 
„Premier”

P Pakāpe 
„Silver”

S
Pakāpe 
„Gold”

Pakāpe 
„Platinum”

Pakāpe 
„Diamond”

G

PL

D

Maksājiet PAR JŪSU 
PRODUKTU

Papildiniet SAVUS IENĀKUMUS
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Palīdziet 5 dalībniekiem 
sasniegt pakāpi „Gold” 

26 884 € mēnesī*

Palīdziet 6 dalībniekiem 
sasniegt pakāpi „Platinium” 

51 650 € mēnesī*

PRĒMIJA „ĀTRS SĀKUMS”
Maksā par jauniesācēja apjomu pirmās 
60 dienās. Lai varētu piedalīties, katram 
reģistrētājam mēneša laikā jāveic 
100 PV vērti LRP pasūtījumi un savā 
LRP veidnē/ lojalitātes pasūtījumā 
vienmēr jāsaglabā vismaz 100 PV.

Reģistrācija 
1. LĪMENIS 

, maksā 20% par 
CV**

Reģistrācija 
2. LĪMENIS  
, maksā 10% 

par CV**

Reģistrācija 
3. LĪMENIS  
, maksā 5% 
par CV**

Nopelniet komisijas maksu tūlīt!

VIENĀDLĪMEŅA ORGANIZĀCIJAS PRĒMIJA
Maksā katru mēnesi komandas apjomu ārpus prēmijas 
„Ātrs sākums” loga (dalībnieka pirmās 60 dienas).
Saņemiet maksu par 7 līmeņiem uz leju ar augstāku % likmi par lielāku zemāko līmeņu 
apjomu. Dinamiska kompresija līdz pēdējiem dalībniekiem, kas nav kvalificējušies

1. līmenis 32% 9 €*
2. līmenis 93% 40 €*
3. līmenis 275% 202 €*
4. līmenis 815% 607 €*
5. līmenis 2436% 2187 €*
6. līmenis 7296% 6561 €*
7. līmenis 2 1877% 22 963 €*

Pakāpei „Elite”maksā līdz 
šim līmenim
Pakāpei „Premiers” 
maksā līdz šim līmenim

Pakāpei „Silver” maksā līdz 
šim līmenim

Līmeņi jūsu 
organizācijā

% maksā 
par CV**

cilvēku  
skaits

Ienākumi par 150 
CV** pasūtījumiem

„TRIJU SPĒKS” 
PRĒMIJA JŪSU 

100 PV 
LRP

42 €* 
1. LĪMENIS 

(3+)

60
0 

KO
M

AN
DA

S 
AP

JO
M

I (
TV

)
212 €* 

2. LĪMENIS 
(3x3=9+)

1275 €*  
3. LĪMENIS 
(9x3=27+)

Maksā katru mēnesi 
atkarībā nostruktūras. 
Katrai komandai 
jābūt 600 komandas 
apjomiem, lai saņemtu 
sponsora prēmiju.

Līderi

Unilevel

Triju spēks

Ātrs sākums
* Norādītie skaitļi ir vidējais daudzums 2020. gadā. Personīgie ienākumi var būt mazāki. 

** PV ir katram produktam piešķirtā produkta vērtība. CV ir katram produktam piešķirtais komisijas maksas  
apjoms. Šīs summas var atrast Veidotāja cenu sarakstā.

LĪDERU  
KOPFONDS:
Maksā katru mēnesi, lai 
atlīdzinātu līderiem. 7 
procenti no uzņēmuma 
kopējā apjoma, kas sadalīts 
starp līderu pakāpēm.

+

Pakāpe „Blue 
Diamond”

Pakāpe 
„Presidential 

Diamond”

BD

PD

Aizstājiet un palieliniet 
SAVUS IENĀKUMUS

1%
Pakāpe 

„Premier”

1%
Pakāpe 

„Diamond”

2%
Pakāpes 

„Silver”, „Gold” 
un „Platinium”

1%
Pakāpe 
„Blue 

Diamond”

1%
Pakāpes 

„Diamond”, 
„Blue” un 

„Presidential”

1%
Pakāpe 

„Presidential 
Diamond” 
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Ikvienam no mums ir iespēja veidot un dzīvot dzīvi, kādu esam pelnījuši. Ar dōTERRA jūs 
varat izveidot plašas ienākumu gūšanas iespējas, lai jūs varētu atļauties dot citiem.

LIELĀKI IENĀKUMI GUDRĀKA STRĀDĀŠANA DARĪT TO, KAS JUMS PATĪK

Maina dzīves

Kas radītu vislielāko ietekmi jūsu dzīvē?

un rada ienākumus

Atbrīvošana no nodokļiem

Liela summa krājkontā

Finansiāla brīvība

Labdarība

Ceļošana

Izglītība

Darbs

Laika pavadīšana kopā ar ģimeni

Brīvi rīkoties ar savu laiku

Savu sapņu īstenošana

Pašattīstība

Finanšu plānošana un gatavība

„Tīkla modelis  
kopā ar augstas 

kvalitātes produktu vai 
pakalpojumu ir unikāla iespēja 

kļūt bagātam.”
— Roberts Bergs  

(Bob Burg)

8



Kāds ceļš ir vislabākais priekš jums?

Personīgi reģistrējiet  
dažus cilvēkus mēnesī

Mērķi:

Pakāpe „Elite”  
2-4 mēneši

Pakāpe 
„Premier”  
9 mēneši

244-661 € mēnesī* 
pakāpes „Elite”-„Premier” 
ienākumu mērķis

Nepieciešamie ieguldījumi:**

3-5 stundas 
nedēļā

MAKSĀJIET PAR JŪSU PRODUKTU

Reģistrējiet 4+ klientus un 
1+ veidotāju(-us) mēnesī

Nepieciešamie ieguldījumi:**

661-3789 € mēnesī* 
Pakāpes „Premier”-„Gold” 
ienākumu mērķis

10-15 stundas 
nedēļā

Mērķi:

3789-11 850 € mēnesī* 
Pakāpes „Gold”-„Diamond” 
ienākumu mērķis

Reģistrējiet 8+ dalībniekus & 
2+ veidotājus mēnesī

Nepieciešamie ieguldījumi:**

15-30 stundas 
nedēļā

Mērķi:

Sadarbojieties ar dōTERRA un nokļūstiet tur, kur jūs vēlaties.

PAPILDINIET SAVUS IENĀKUMUS

AIZSTĀJIET SAVUS IENĀKUMUS

E

Pakāpe „Elite”  
1-2 mēneši

E

Pakāpe „Elite”  
2 mēneši

E

Pakāpe 
„Silver” 9-12 

mēneši

S

Pakāpe 
„Silver”  

4-6 mēneši

S
Pakāpe 

„Diamond”  
1-3 gadi

D

Pakāpe „Gold”  
1-2 gadi

G

P

* Norādītie skaitļi ir vidējais daudzums 2020. gadā. Personīgie ienākumi var būt mazāki. 
** Nedēļā nepieciešamo stundu skaits ir aptuvens.  Faktiskais stundu skaits var atšķirties.  
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līdz uzņēmējdarbības uzsākšanai
Sāciet mainīt dzīvi, veicot turpmāk aprakstītās darbības 
un veidojot savu finansiālo iespēju.

Sāciet aizpildīt savu vārdu sarakstu nākamajā lapā. 
Saņemiet Dalīšanās rokasgrāmatu, lai uzzinātu 
par veiksmīgu dalīšanos. 
Iepazīstiniet ar prezentāciju 3+ cilvēkus.

AR CITIEM
dalieties

DZĪVESVEIDU

Dzīvojiet
 Iepazīstieties ar prezentāciju „Dabīgie 
risinājumi” un palūdziet, lai jūs reģistrē.
 Saņemiet Dzīvošanas rokasgrāmatu 
un aizpildiet Labsajūtas informācijas 
lapu 16. lpp.
 Lietojiet savus produktus, īstenojot 
savu dienas labsajūtas plānu.

SAVU UZŅĒMĒJDARBĪBU

uzsāciet

Datums: Laiks:

Izvēlieties savu tempu. Es sasniegšu pakāpi „Elite”:

 60 dienās  
mērķis

90 dienās  
standarta

 30 dienās  
neticams

Ieplānojiet Uzsākšanas rokasgrāmatas 
izlasīšanu un ejiet uz dōTERRA.com > 
Empowered Success , lai uzzinātu vairāk.

3 soļi
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Kopā mēs ātri dalāmies ar cerību un dziedināšanu, izmantojot 
dōTERRA vispasaules kustību.

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.

VĀRDS

Vārdu saraksts
Kuru cilvēku dzīvi jūs vēlaties mainīt?



Dod cerību,  
dziedē sirdis,  

audzē līderus,  
īsteno sapņus —

jēgpilns 
dōTERRA labsajūtas advokāta darbs.

*60219646*

60219646v3 EU LV * Visi vārdi ar preču zīmi vai reģistrētas prečzīmes simbolu ir  
„dōTERRA Holdings, LLC” prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes.


