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Bærer bøtter
•  Bytte tid mot inntekt
•  Begrenset vekst og inntektsmulighet
• Begrenset fritid
• Bygge andres drømmer

Bygger en rørledning
• Overskytende inntjening
•  Ingen begrensning på vekst og inntjening
• Frihet til å bestemme over din egen tid
• Bygge dine drømmer

Er du klar for

Økonomisk frihet?

Mange mennesker bruker mye tid på å skaffe seg en inntekt, men mangler en følelse av mål og mening. Med dōTERRA kan alle skape 
seg tid, energi og økonomisk frihet ved å bygge opp en ekstra inntektskilde.

Hvor er du?

DET VAR EN GANG EN MANN 
 SOM HADDE SOM LEVEBRØD  
Å BÆRE BØTTER MED VANN.

Hver dag bar han vann fra den nærmeste 
kilden til landsbyen sin som lå langt unna. For 

å tjene mer penger måtte han bære flere 
bøtter med vann.

ETTER MANGE ÅR BLE HAN  
LEI AV Å BÆRE BØTTER.

Han fikk en impuls. Om han brukte fritiden til 
å bygge en rørledning, ville han han slippe å 
bære bøtter. Han jobbet flittig med å bygge  

rørledningen noen år.

DAGEN HAN SKRUDDE PÅ  
KRANEN ENDRET ALT.

Han lyktes med å gi beboerne i landsbyen  
og seg selv ubegrenset vannforsyning 
og bedre livsstil. Rørledningen førte til 

økonomisk overflod.

eller
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dōTERRA sine grunnleggere og lederteam

 

•  Verdensledende selskap innen eteriske oljer
•  Optimalt tidspunkt for muligheten 

(200+ markeder åpne verden rundt)
•  Gjeldsfri. Ingen utenforstående 

interessenter eller finansiering
•  En del av velværemarkedet som utgjør 

milliarder av kroner
•  Ledes av profesjonelle med bakgrunn fra 

økonomi, markedsføring og helse. De har 
tilsammen 150 års bransje-erfaringdōTERRA FORSKJELLEN

KUNDEBEVARING PÅ 
REKORDHØYE 67%! 

Basert på direkte salg
• Ledende innen forretningsmulighet
•  Produktsalg er basert på mulighet
•  Tilbyr muligheter

dōTERRA pålitelig direkte salg
•  Tilbyr virkningsfulle produkter
•  Produkter som selges uavhengig  

av mulighet
•   Tilbyr en livsstil med velvære

TESTET. TROVERDIG.

dōTERRA sin
standard av høy 
kvalitet og renhet

Over 8 millioner kunder på verdensbasis

EFFEKTIV BEVIST OMSORGSFULL

FORANDRE VERDEN

•  dōTERRA inngår samarbeid med dyrkere 
verden rundt, nærer utviklingsøkonomier 
og opprettholder jordbrukstradisjoner 
gjennom initiativene dōTERRA Co-Impact 
Sourcing™ og dōTERRA Healing Hands™.

•  For mer informasjon sourcetoyou.com

EN DŌTERRA-ORGANISASJON 
BERØRER MANGE LIV

Etterhvert som teamet ditt bygges vil 
andres liv bedre seg. For hvert kjøp du 

gjør bedrer livet til dyrkerne og samfunnet 
rundt dem. Hele regioner og kulturer blir 

påvirket fordi du deler helse og håp.

dōTERRAS VEKST

Hvorfor samarbeide med dōTERRA?

™

eller

67%
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Forbered deg selv til suksess ved 
å erfare fordelene ved dōTERRA 
sine produkter og velutviklede 

opplæringssystem.

P R E PA R E
( P L A N L EG G )

Andre til å lære om 
dōTERRA sine naturlige 
løsninger og muligheter. 

I N V I T E
( I N V I T E R )

P I P

1. BRUK dōTERRA™-PRODUKTER

Presenter dōTERRAs  
budskap om velvære og  

økonomisk frihet.

P R E S E N T
( P R E S E N T E R )

For å endre live kan du gjennomføre disse  
byggeaktivitetene for din rørledning/forgrening (PIPES).  
Jo grundigere arbeid du gjør, desto bedre resultater kan  
du oppnå. Skru opp trykket!

Bruk disse redskapene for å støtte byggingen av ditt team, din rørledning. Etterhvert blir det 
naturlig å dele og duplisere. 

Del brosjyre

Suksess er enkelt
3 enkle steg for å bygge din 
økonomiske rørledning

Lev brosjyre Bygg  
brosjyre

Du Dine kontakter
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2. Del dōTERRA 3. Lær opp ANDRE

Hjelp dine kunder og byggere 
til å oppnå suksess.

Hjelp andre å melde seg inn og gjør dem 
trygge på de naturlige løsningen slik at de kan 

bidra til å endre andres liv.

E N R O L
( I N N M E L D I N G )

S U P P O R T
( S TØT T E )

E S

OppstartsbrosjyreOpplæringsbrosjyre 
om de naturlige 
løsningene

Bygg  
brosjyre

Ditt team + fellesskap
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Oppdag mulighetene

Led 3 personer til Elite 
1.668 €/måned*

Led 3 personer til Premier 
3.789 €/måned*

Led 3 personer til Silver 
6.436 €/måned*

Rank (leder nivå)

Gjennomsnittlige 
måneder 

 for å oppnå

3K
Registrer 15+ personer 
244 €/måned*

Elite
E

Registrer 25+ personer 
661 €/måned*

Ex Ex

E

P

S

S S

E

P

S

S

E

P

S

S

5K min
2k+ 2k+

Led 4 personer til Silver 
 11.850 €/måned*

dōTERRAs sjenerøse kompensasjonsplan er et redskap som har vist seg å generere 
ekstra inntekt samtidig som det stimulerer til synergi og samarbeid.

Premier
P Silver

S
Gold

Platinum

Diamond

G

PL

D

Betal  FOR PRODUKTER

Et tillegg til  INNTEKTEN DIN

4 9 12 14 21 24
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Led 5 personer til Gold 
26.884 €/måned*

Led 6 personer til Platinum 
 51.650 €/måned*

FAST START BONUS
Utbetalt på et nytt medlems volum 
de første 60 dagene. Hver verver 
må legge inn bestillinger på totalt 
100 PV i LRP i løpet av måneden, 
og beholde minst 100 PV i LRP-
malen/lojalitetsbestillingen til 
enhver tid for å kunne delta.

Innmelding 
NIVÅ 1  

20 % utbetalt 
på CV**

Innmelding 
NIVÅ 2  

10 % utbetalt 
på CV**

Innmelding 
NIVÅ  

5% utbetalt 
på CV**

Umiddelbar opptjening av provisjon!

UNILEVEL ORGANIZATIONAL BONUS
Månedlig utbetaling basert på teamvolum utenom Fast Start 
perioden (medlemmets første 60 dager)
Få betalt i inntil 7 nivåer nedover. % satsen blir større jo lenger ned du får betalt.  
Komprimering oppover skjer dynamisk forbi medlemmer som ikke kvalifiserer.

Nivå 1 32 % 9 €*
Nivå 2 93 % 40 €*
Nivå 3 275 % 202 €*
Nivå 4 815 % 607 €*
Nivå 5 2436 % 2.187 €*
Nivå 6 7296 % 6.561 €*
Nivå 7 21877 % 22.963 €*

Elite blir betalt til 
dette nivået 
Premier blir betalt 
 til dette nivået
Silvers og over blir 
betalt til dette nivået

Nivåer i din 
organisasjon

% betalt 
på CV**

Antall  
personer

Inntekt basert på 150 
CV**-bestillinger

POWER OF 
3-BONUS DU 

100PV

42 €* 
NIVÅ 1 
(3+)

60
0 

TE
AM

-V
O

LU
M

 (T
V)

212 €* 
NIVÅ 2 

(3x3=9+)

1.275 €* 
NIVÅ 3 

(9x3=27+)

Utbetalt månedlig 
basert på struktur. 
Hvert team trenger 
600 teamvolum 
for å få denne 
sponsorbonusen.

Lederskap

Unilevel

Power of 3

Fast Start
*Tallene som vises, er det årlige gjennomsnittet for 2020. Personlig inntjening kan være lavere.
** PV er en produktverdi som gis hvert produkt. CV er en provisjonsbaserte volum som gis hvert produkt.  

Disse beløpene finnes i Byggerens prisliste.

LEDERPOOL: 
Utbetalt månedlig for 
å belønne lederskap. 7 
prosent av det globale 
selskapsvolumet delt 
mellom ledernivåene.

+

Blue 
Diamond

Presidential 
Diamond

BD

PD

Erstatt og multipliser 
INNTEKTEN DIN

1 %
Premier  
og Silver

1 %
Diamond

2 %
Silver, Gold  
og Platinum

1 %
Blue  

Diamond

1 %
Diamond, Blue 
og Presidential

1 %
Presidential 

Diamond

5238
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Nettverksmodellen  
sammen med produkter og  
tjenester med høy kvalitet  

gir mennesker en unik mulighet  
til å ha det bra.

— Bob Burg

Du kan bygge en team med dōTERRA som vil gi deg økonomisk frihet slik at du  
kan gi tilbake.

Å TJENE MER Å JOBBE SMARTERE Å GJØRE DET DU LIKER

Endre Liv

Hva vil påvirke livet ditt mest?

og skaff en inntekt

Gjeldfri

Overfylt sparekonto

Finansiell frihet

Generøse donasjoner

Reise

Utdanning

Hjelpe andre

Mer tid til familie

Tid og frihet

Bygge mine drømmer

Egenutvikling

Økonomisk planlegging og 

forberedelser
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Hva er best for deg?

At du selv melder inn et par 
personer hver måned.

Mål:

Elite innen 
 2-4 måneder

Premier innen  
9 måneder

244 - 661 €/måned* 
Elite — Premier inntjeningsmål

Nødvendig investering:**

3-5 timer 
/uke

BETALE EGET FORBRUK

Registrer 4+ kunder og  
1+ bygger per måned

Nødvendig investering:**

661 - 3.789 €/måned* 
Premier — Gold Inntjeningsmål

10-15 timer 
/uke

Mål:

3.789 - 11.850 €/måneden* 
Gold - Diamond inntjeningsmål

Registrer 8+ kunder og  
2+ byggere per måned

Nødvendig investering:**

15-30 timer 
/uke

 Mål:

Meld deg inn i dōTERRA. Nå dine mål.

OPPNÅ EN EKSTRAINNTEKT

EN FULLTIDS INNTEKT

E

Elite innen  
1-2 måneder

E

Elite innen  
2 måneder

E

Silver innen  
9-12 måneder

S

Silver innen  
4-6 måneder

S
Diamond om 

1-3 år

D

Gold innen  
1-2 år

G

P

* Tallene som vises, er det årlige gjennomsnittet for 2020. Personlig inntjening kan være lavere.

** Antall påkrevde timer er anslagsvis, og faktiske timer kan variere.
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Starte din forretning
Du kan begynne å endre liv ved å følge disse 3 stegene 
og begynne å bygge din økonomiske forgrening.

Fyll ut navnelisten din på neste side. 
Skaff deg en Del brosjyre og lær mer om 
hvordan du velykket kan dele med andre.
Inviter 3+ personer til en presentasjon.

MED ANDRE
del

MED VELVÆRE
lev EN LIVSSTIL

 Delta på en introduksjon av naturlige 
løsninger og bli et medlem. 
 Skaff deg en Lev brosjyre og  
gjennomgå en velvære veiledning (på 
side 16). 
 Lag din velvære plan, og begynn å 
bruke produktene.

DIN FORRETNING
Start

Dato: Klokkeslett:

Velg ditt eget tempo. Jeg er Elite innen:

60 dager   
mål

90 dager  
standard

 30 dager  
 fantastisk

Planlegg din Oppstartsbrosjyre oversikt, 
og gå til doterra.com > Empowered 
Success for å lære mer.

3 steg for å
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Sammen skaper vi håp og bedre helse raskt gjennom dōTERRAs 
verdensomspennende tilstedeværelse.

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.

NAVN

Navneliste
Hvem har behov for å endre livet sitt?



Gir håp,  
helbreder hjerter,

utvikler ledere,  
lever ut  drømmer—

er en del av det viktige arbeidet som en 
Selvstendig produktkonsulent i 

dōTERRA gjør

*60219674*
60219674v2  EU NO

* Alle ord med varemerker eller registrerte varemerke-symboler er 
varemerker eller registrerte varemerker for dōTERRA Holdings, LLC.


