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• Klargjør oppstart (s. 4) 
• Planlegg din vei til suksess (s. 6) 

• Avgrens navneliste (s. 7)

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

• Kontakt og del (s. 8) 
• Inviter 45+ for å lær mer (s. 9)

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

P I P

1-2 uker før oppstart Oppstartsmåned

• Presenter for 30+ (s. 10)
• Avtal nye pressentasjoner etter  

hver presentasjon (s. 10)

PRESENT 
(PRESENTER)

Denne oppstartsguiden er utviklet for å hjelpe deg med å nå Elite, som er grunnleggende 
for alle ledernivåene i dōTERRA™. Veien til suksess ligger i dine hender. Tro på prosessen 
for å oppnå suksess!

Suksess-sporing Naturlige løsninger
Opplæringsbrosjyre

Kom i gang med din suksess

+ HandlingTro =Resultat
• Del med 45+
• Registrer 15+

• Begynn med 1-3 byggere

PÅ PRODUKTET • Endrer liv
• Personlig vekst

• Oppnå gjentakende 
inntekt



E N K L E  S T E G  T I L  S U K S E S S

Oppstartsmåned

• Oppfølging av medlemmer (s. 13)
• Finn dine byggere (s. 15)

• Presenter for 30+ (s. 10)
• Avtal nye pressentasjoner etter  

hver presentasjon (s. 10)

PRESENT 
(PRESENTER)

• Enrol 15+ (s. 11) 
• Lag livvstilsoversikter (s. 12) 

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

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

S U P P O R T
( S TØT T E )

E S

Lev, Del og  
Bygg brosjyrer

Oppstartsbrosjyre

HJELP 3 AV DINE  
BYGGERE TIL ELITE

1.668 €/mnd*

3 AV DINE BYGGERE HJELPER 3 AV  
SINE TIL ELITE

6.346 €/mnd*
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Silver Platinum

HJELP DEG SELV TIL ELITE
Elite: 3000 PV

244 €/mnd* 

Elite
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Mål om å nå Elite (Første Sirkel) 90 dagers mål 1-års mål
30 dager
  fantastisk

 60 dager
       mål

90 dager
   standar

_____________________ €/mnd. 
___________________________  

nivå

_____________________ €/mnd. 
___________________________  

nivå

Sett deg mål og kom i gang

SUKSESS STARTER MED DEG

  Sett LRP-malen din til 100 PV for 
å motta fortjeneste.

  Gjennomfør den daglige velvære 
planen som du lagde i Lev 
brosjyren (s.16). 

  Delta på opplæring og skaff en 
brukerhåndbok om oljer for å 
lære mer.

La dine forretningsmål og målrettede aktiviteter stå i samsvar med din visjon om en bedre fremtid. Denne bevisste 
koblingen vil gi deg styrke når du beveger deg utenfor komfortsonen din.

      Del din lidenskap for dōTERRA™ 
velvære og livsstil, inspirer og  
lær de rundt deg til å gjøre  
det samme. 

  Bruk Del brosjyren slik at du lykkes 
med å dele og invitere.

  Begynn med å kontakte venner 
og kjente for å bygge og utvide 
ditt team. Besøk doterra.com > 
Empowered Success for verktøy 
og videoer.

  Kontakt din nærmeste leder i ditt 
team:

Viktigste støtte:  ____________________ 
Email:   ____________________________ 
Telefon:  ___________________________

Team nummer/nettside/ 
Fecebook-Gruppe(r):  
__________________________________ 
__________________________________

  dōTERRA er et viktig verktøy 
som hjelper deg til å nå dine mål. 
Utvid målene du satte deg i Bygg 
brosjyren under.

DELING ENDRER LIV BYGG DINE DRØMMER

Boost oppstartsfasen din
Din tro på at dōTERRA sine produkter og forretningsmuligheter kan endre ditt og andres  
liv, er den største boosten du kan få på veien til din suksess. Det er lettere å dele med  
andre det du tro selv.

> >



Ved å være løsningsorientert i eget hjem er det lettere å dele denne 
entusiasmen med andre. Når du snakker med nye kontakter kan du dele dine 
egne bevisste valg for å oppnå økt velvære.

dōTERRA sitt program "Empowered Success", veileder deg i hvordan 
du kan hjelpe andre til å endre livet sitt.

En dōTERRA™ selvstendig produktkonsulent deler en ny tilnærming til 
velvære. Med en bok og en boks (referanseguide om oljene og en eske 

med dōTERRA CPTG™ eteriske oljer) kan du vise at mange velværebehov 
kan ivaretas hjemme. Utover det oppfordrer vi deg til å samarbeide med 

helsearbeidere som også er opptatt av å bruke enkle løsninger.

Forplikt deg til og planlegge dine aktiviteter for å bygge et team. Denne 
veiledningenviser hvilke aktiviteter som hjelper deg med å starte din egen 
forretning på en effektiv måte.

Vær løsningsorientert

TIPS 

•  Vær autentisk og naturlig når  
du deler dine erfaringer og  
viser muligheter.

•  Med denne positive introduksjonen 
inviterer du målgruppen din til 
å delta på en gruppe eller en-
til-en presentasjon der du tilbyr 
muligheten for medlemskap.

Grunnleggende ved oppstart:
1

2

3

4

INVITER til produkt- og forretningspresentasjoner

OPPLÆRING i produkt og forretningsmuligheter

OPPFØLGING med livsstilsveiledning

STØTT dine nye byggere ved oppstart

PLANLEGG



45

30

15

3 SUPPORT 
(Støtte)

ENROL 
(Innmeld)

INVITE
(Inviter)

PRESENT
(Presenter)

PREPARE
(Planlegg)

Planlagt suksess
Oppstartsmåned: 15 registreringer x 200 PV gj.sn registrering = 3000 OV Elite

Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

13.00 1:1  
m/Marcia

18.00 
Naturlige 
løsninger-
opplæring

12.00  
1:1 m/Kari

12.00 
Liten 

gruppe 
@ en

19.00 Olje 
opplæring

15.00  
1:1 Ellen

16.00  
1:1 John

I OPPSTARTMÅNEDEN:
1.  Inviter 45 personer
2.  Planlegg 3 klasser eller 15 en-til-en   (eller en kombinasjon)
3. Sett av tid til å investere i din forretning
4. Spør deg selv og planlegg:

     •  Hvem trenger en Natural Solutions introduksjon  
til oljer?

     • Hvem trenger oppfølging for å melde seg inn?
     • Hvem trenger en livsstiloversikt?
     • Hvem trenger en forretningsoversikt?
     • Hvem er klar til å holde en presentasjon?

BEARBEID DINE KONTAKTER

UTVID INNFLYTELSEN DIN
Jo flere mennesker som får erfare det du formidler, desto flere verver seg, og desto flere liv kan 
du forandre, inkludert ditt eget. Begynn å dele budskapet ditt med menneskene du allerede har en 
relasjon med. Når de forelsker seg i dōTERRA, blir de en løpende kilde til kontakter.

"Ikke døm 
hver dag etter 
hva du høster, 

men etter  
frøene du sår."  

–Robert Louis Stevenson



Forbedre navnelisten (fra veiledningene Bygg og Del) og spor PIPES -aktivitetene blant 
de 45 øverste kandidatene. Søk i telefonkontaktene dine og blant venner på sosiale 
medier for å få ideer om hvem som er opptatt av velvære, mål og frihet. Etter hvert 
som du kommer på nye mennesker og nye mennesker kommer inn i livet ditt, legger du 
dem til i listen. Identifiser potensielle byggere som skiller seg ut som personer som har 
større sjanse for å lykkes (se side 15).
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Kontakt, del og inviter
dōTERRA™ er en relasjonsvirksomhet. Omsorg er det viktigste du kan gi dine kontakter. Dette er 
viktig for å bygge tillit hos eksisterende og nye kontakter. Fokuser på hvordan du kan endre liv ved 
å dele det du er glad i, uansett hvor du er eller hvem du er sammen med.

Referer til navnet deres. Still spørsmål og legg merke til hva som er deres interesser og behov. Vær ekte og 
bygg relasjoner basert på tillit, uansett om det er basert på nye eller gamle kjente. Du kan forandre livet ved å 
dele hva du er glad i, uansett hvor du er eller hvem du er sammen med.

Ta utgangspunkt i deres behov, og finn løsninger med produkt eller forretning som kan tilføre dem en verdi.

Folk elsker å snakke om seg selv. Still spørsmål om områder i livet deres som du tror de vil snakke om. Finn ut 
om dere har noe felles. Vær imøtekommende når du snakker med nye mennesker.

BLI KJENT MED MENNESKER PÅ EN EKTE OG PÅLITELIG MÅTE

FORELSLÅ LØSNINGER FOR MENNESKER

Hvordan har du det? Hvordan står det til med deg og familien? Det er lenge siden vi har snakket sammen. Jeg 
så du skrev at sønnen din ikke hadde det så bra? Hvotdan går det med dere? (Tilpass kontakter)

Det virker som om det blir stadig viktigere for folk å spise sunt, trene, sove godt og bli kvitt giftige produkter i 
hjemmet. Er det slik for deg også? Hva gjør du sammen med familien din? Hva vet du om eteriske oljer?

Eteriske oljer har gjort en stor forskjell i livet mitt. Har du noen gang prøvd? Jeg vil gjerne dele dette produktet 
med deg. Da kontakter jeg deg om et par dager for å høre hva du synes.

For å bli kjent med nye mennesker kan du stille spørsmål om hva de jobber med. Tilpass svarene dine og vær 
imøtekommende. Uansett hva de sier, se de som noen du kan eller har jobbet med i fremtiden. "Jeg jobber 
sammen med mødre, vi tar vare på familier ved å bruke naturlige produkter og eteriske oljer." ELLER "Jeg jobber 
med kiropraktorer, og viser dem og deres klienter hvordan de kan oppnå økt velvære med eteriske oljer." Hvis du 
må begynne samtalen: "Jeg er utrolig glad i det jeg gjør, det er faktisk ganske fantastisk, jeg elsker det jeg driver  
med... Hva gjør du?"

Kjente:

Kjente:

Ny person:

En ny person:



 
FORRETNINGSMULIGHET

       Det er tre måter jeg støtter mine dōTERRA 
kunder på deres reise. Den første er å lære deg å bruke 

produktene, gi deg mer informasjon og hjelpe deg med å 
invitere venner til en presentasjon.

Den andre måten er å vise deg hvordan du kan få gratis produkter, eller 
hvordan oppnå en ekstra inntekt ved å dele dōTERRA med de du bryr 
deg om.

Og den tredje måten er myntet på dem som sier: «Jeg vet at det er viktig 
å ha flere inntektskilder, og jeg er lidenskapelig opptatt av velvære. Jeg 
kunne godt tenke meg å etablere en forretning og gjøre dette på deltid 
hjemmefra.»

Hvilken av disse tre måten kan jeg hjelpe deg?

Når de svarer nummer to eller nummer tre, si: Jeg setter  
av tid hver uke til å dele hvordan det ser ut, jeg  

kan tirsdag kl. 19.00 og torsdag kl. 12.00.  
Når passer det for deg?

Inviter til å endre liv

E N - T I L - E N
    Hei _________, har du et øyeblikk? 

Flott, det tar ikke lang tid. Jeg ringer 
helsebevisste venner og avtaler et 30 minutters 

besøk for å gå gjennom velværemålene deres, 
tipse dem om eteriske oljer og deretter presentere 
de mest populære alternativene. Hvis du finner noe 
du eller familien din kunne tenke dere å prøve, er det 
kjempefint. Hvis ikke er det også helt ok. Er dette 
noe du kunne tenke deg å være med på? Så flott! 

Passer det i morgen kl. 13.00, eller er torsdag 
kl. 19.00 bedre for deg?

 
LIVSSTIL VEILEDNING

    Jeg vil gjerne vise deg hvordan du bruker 
dine nye produkter, slik at du drar mest mulig 

nytte av dem. Jeg vil gjerne avtale en samtale med 
deg slik at du kan sette opp din egen ønskelisen, så 
kan jeg vise deg hvordan du bestiller og hvordan du 
oppnår mest mulig gratis produkter. Samtalen tar 
ca. 30-40 minutter. Målet er at du kan bestille 
varer når du selv ønsker det. Er dette noe du 

kunne tenke deg? Flott! Jeg har tid onsdag kl. 
13.00 eller torsdag ettermiddag og kveld 

er åpen. Hva passer best for deg????

 
K L A S S E

         Jeg har begynt å lære om eteriske 
oljer, og de gjør en stor forskjell for meg 

og familien min. Vi bruker dem til alt. Jeg vet 
at dere har strevd med _________ (f.eks. 
årstidsrelaterte utfordringer blant barna) 
hjemme hos dere,  så jeg tenkte på deg! 
Jeg skal ha et kort kurs hjemme hos meg 
selv, og jeg vil gjerne at du skal være min 

personlige gjest. Det begynner kl. 19.00 
på torsdag. Vi kan også treffes 

neste uke. Hva passer best 
for deg?

 
W E B I N A R

          Hei, du nevnte du er 
opptatt av _________ (feks. 
allergi) Hvis jeg sender deg 
tilgang til et webinar om 
_________ (emne) Vil du 

se på det?

AVTAL EN PRESENTASJON  
Her er noen forslag til hvordan du kan invitere til ulike 
arrangementer. For flere forslag se Del brosjyren.

Du trenger ikke være ekspert for å lykkes med å hjelpe mennesker med å finne løsninger i eget liv. 
Når du viser oppriktig interesse for den de er og deres erfaringer, vil du oppdage hva som er viktig  
for dem og hvordan du kan hjelpe dem.

Hjelp mennesker til å si ja:
•  Få tydelig frem hva du inviterer dem til å være med på  

(f.eks. et kurs for å finne frem til løsninger på velværeproblemer)
•   Vis dem verdien i å investere tid i dette
•  Gi dem to alternativer som kan fungere for dem  

(feks. Gruppe eller en-til-en)
•  Bygg opp tillit og en god relasjon gjennom mange møter.  

Hold det du lover.
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INVITER



Presenter budskapet
Etter å ha blitt invitert til å lære mer, er det neste steget for potensielle kunder å erfare budskapet 
om dōTERRAs livsendrende produkter og hvilke muligheter de gir.

Utvid nettverket ved å oppfordre deltakerne til å være vertskap for en egen klasse. Ta med noen 
rimelige gaver som en belønning. (feks. Nøkkelknippe til oljeprøver).

Sansynligvis har du tenkt på hvem du kjenner som vil ha nytte av den samme opplevelsen. 
Hvis du vil være vertsakp for din egen klasse, kan vi treffes etterpå. Bestiller du i dag kan 
du ta med deg denne nøkkelringen (vis nøkkelringen).

PRODUKT (40-50 MIN.)  
Formål:

Samle personer, lytt til deres 
behov, la de prøve ut  oljene. 
Ha det gøy!

Fokuser på deltakernes 
behovet og del forslag  
til løsninger.

I en-til-en, eller 3-veis samtale, 
webinar, video eller medier

Hjemme hos deg selv eller hos en venn
Kafé eller juicebar
Kontoret til en kiropraktor eller annet 
profesjonelt kontor

FORRETNING (20-30 MIN.)  
Formål:

Samle personer, lytt til  
deres behov, vis dem 
dōTERRA™-muligheten.

Fokuser på deltagernes 
behov, vit og del hvordan 
mulighetene kan fungere 
for dem.

• 5 min: Knytt kontakt/fortell din historie (1-2 min)
• 1 min: Forklar intensjonen med dette møtet
• 10 min: Hvorfor eteriske oljer?/Hvorfor dōTERRA? (s. 1)
• 5 min: Personlige prioriteringer (s. 3)
• 10-20 min: Fortell om eteriske oljer og LLV (s. 2-3)
•  9 min: Forklar medlemsskaps alternativerog de neste 

stegene (henvis til de forskjellige brosjyrene) 
• Server forfriskninger og svar på spørsmål
• Hjelp gjestene med å melde seg inn

• 2-5 min: Knytt kontakt/fortell din historie (1-2 min)
• 1 min: Forklar intensjonen med dette møtet
•  2-5 min: Lær om deres situasjon (hvordan planlegge og 

bygge team – s. 2)
•  2-5 min: Hvorfor dōTERRA (s. 3)
• 2 min: Hva som skal til for å gjøre dette (s. 4-5)
• 2 min: Kompensasjonsplan (s. 6-7)
• 4-5 min: Se det for deg og velg en vei (s. 8-9)
•  5 min: Neste steg (s. 10-11) 
•  S&S: Noe annet de ønsker å vite? 

hvordan hvor
DET ER ULIOKE MÅTER Å PRESENTERE PÅ. FINN DEN METODEN SOM PASSER FOR DEG.

VELG DIN PRESENTASJON

AVTAL NY OPPLÆRING ETTER PRESENTASJONEN

“ ”



En vellykket registrering
Påmelding er høydepunktet i presentasjonen, når deltakerne velger å endre livet sitt! I løpet av presentasjonen, 
finn ut hvorfor deltakerne er der og vær forberedt på å tilby løsninger som tilfredsstiller deres behov. Veiled nye 
medlemmer med å velge medlemskapet og pakken som passer best for dem.

INNMELDINGSTIPS:
• Anbefal nye medlemmer til å kjøpe en pakke, slik at de har mange produkter for hånd og ikke bare en eller to. 
• Del det du elsker ved den pakken du synest er best for dem.
• Knytt alt til prioriteringene deres og få frem at settene er utviklet for å tilby spesifikk støtte.
• Det forvirrede sinn sier nei. Unngå å vise et overdrevet antall produkter. Vis noen få, gi et tilbud og hold det enkelt.
•  Registrer de fleste som "Wholesale Customer" (Innkjøpsmedlem). De som viser interesse til å dele med andre eller til  

forretningsmulighetene registrerer du som Wellness Advocate (Selvstendig produkt konsulent).

OVERKOM INNVENDINGER:
•  Ikke sikker på hvilket sett de skal bestille: «Hva lurer du på?» Gå gjennom prioriteringene deres, oppfordre dem til å finne løsninger  

i en av referanseguidene. «Hvilket sett oppfyller behovene dine best?» Kom med forslag. «Hvis jeg var deg, ville jeg ...»
•  Usikker på hvilket medlemskap: Hva er viktig for deg? Lytt og ta hensyn til deres behov og bekymringer. Kom med forslag. 
•  Økonomiske bekymringer: Kan du tenke deg å invitere til en presentasjon? Det kan gi deg mulighet til å tjene penger til den pakken 

 som du egentlig ønsker deg.
•  Ikke sikker på hvor de skal begynne: «Ville det være bedre for deg å begynne med å velge et par oljer som ivaretar et bestemt 

velværebehov? Da får du litt erfaring, og så blir det kanskje lettere for deg å velge sett om en uke.»

NESTE STEG
Fortell eventuelt om gjeldene kampanjer og hvordan man kan delta. Vær klar og tydelig. Vis hvordan de kan legge til ekstraprodukter  
til et spesifikt formål. Ha en håndbok tilgjengelig slik at de kan slå opp i den. Minn dem på at de mottar en gave om de melder seg i dag.

Velg den pakken som er best for deg og din familie.

•  Vis dem hvordan de skal fylle ut skjema. Anbefal dem til å se over innmeldingsskjema. Forklar forskjellen på innkjøpsmedlem  
(Wholesale Customer) og Selvstendig produkt konsulent (Wellness Advocate).

Nyt forfriskningene som er tilsett essensielle oljer. Har du spørsmål kan _________ (vert) eller jeg svare på dem nå.

“
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AVSLUTNINGEN 
La oss se nærmere på hvordan du kan få oljene hjem til deg. Vi fordelen ved de ulike medlemskapene.

Alternativ 1 

Nå skal jeg vise deg de to mest populære settene, slik at du kan komme i gang. Dette er Home Essentials Kit, som inneholder de ti 
mest populære oljene, også mange av dem vi nettopp har snakket om. Det inneholder også en flott duftspreder (oppgi prisen på 
settet). Den store favoritten er imidlertid Natural Solutions Kit. Det inneholder bokstavelig talt alt du ser i baderomsskapet (bla tilbake 
og pek). Det er et ekte livsstilssett og dekker de tre grunnleggende interesseområdene, å være forberedt, egenpleie og daglige 
velværevaner. Det kommer med en duftspreder og en eske til å oppbevare oljene, og når du har lagt inn den første Loyalty Rewards-
bestillingen, har du automatisk 100 lojalitetspoeng som du kan bruke på nye favorittprodukter. Og bonus! Du kan ta en snarvei og få 
en LRP-prosent på 15 % ved oppstart. Du forstår sikkert hvorfor dette er favorittsettet vårt!

Alternativ 2

Nå skal jeg vise deg de to mest populære settene våre, slik at du kan komme i gang. Dette er Family Essentials Kit. Det er mer 
et prøve- eller reisesett med 85 dråper per flaske, og det (oppgi prisen på settet). Home Essentials Kit inneholder de samme 
oljene, men med 250 dråper per flaske, og en duftspreder for bare (oppgi prisen på settet).

INNMELDING

“



Livsstilsveiledning
Gjør ditt ytterste for å møte dine kunders behov og gjør deg verdig til å beholde 
dem som framtidige kunder. Nye medlemmer begynner ofte med en pakke og 
etterhvert vil de etterhvert registrere en månedlig LRP bestilling. Med LRP-
bestillingene begynner du å bygge ditt lønnsomme team.

1   Introduser dōTERRA Livsstil & Velvære-Pyramide

             Få dem til å rangere seg selv (s. 3)
             Vis dem livsstilen til dōTERRA (s. 4-12)
             Inviter dem til å lage en ønskeliste (s. 13-15)

2   Velvære-Veiledning

             Utfør en Velvære-veiledning (s. 16)e
             Kom med forslag til deres 90 dagers-plan, og de  

neste tre lojalitetsbestillingene
             Lær dem om LRP og hjelp de å legge inn sin første  

online-bestilling

FORMÅL MED LIVSSTILSVEILEDNING
Hjelp ALLE nye medlem med å:
• Bruke de produktene de har
• Sette opp en daglig velværeplan
• Få mest mulig ut av sitt medlemskap gjennom LRP
• Få tilgang til ressurser
• Invitere til å endre livsstil

3   Vis dem opplæringsmulighet og fellesskap

             Anbefal din favoritt brukerhåndbok og app
            Gi dem opplæring og verktøy i hvordan produktene vil hjelpe dem  
                  mot 90 dagers-målet 
      • Empowered Life-serien (I dybden) 
      • dōTERRA Daily Drop® App (På farten) 
      • Living Magasinet
             Ha kontakt 2-3 ganger i løpet av deres første måned og 

deretter fortsett å ha kontakt en gang iblant.

Formuen 
ligger i 

oppfølgingen

SJEKKLISTE FOR  
LIVSSTILSVEILEDNING
  Avtal tid for en livsstilsveiledning kort  

tid etter de har mottatt pakken.
  Anbefal å se "Live guide"-videoen på  

doTERRA.com > Empowered Success



4   Oppfølging av nye medlemmer

  Inviter til å dele eller bygge dōTERRA

Fra innmeldingsdato har du 14 dager på deg til å finne ut hvor det er best å plassere det nye medlemmet. 
Ditt engasjement i begynnelsen påvirker din langsiktige suksess. Du kan bruke prosessen nedenfor for å 
veilede oppfølgingsaktivitene dine. Sett av tid de første 14 dagene etter innmeldingen deres. Dette vil sikre 
at dere begge lykkes. Og slik kan du bidra til å endre liv.

KUNDE
• Bruker produktene for sitt eget velvære
•  Registrer dem som "Wholesale Customer" 

(Innkjøpsmedlem)
•  Kan velge om de vil lage en månedlig  

LRP bestilling

EN SOM VIL DELE
•  Ønsker å dele med andre ved å holde klasser 

eller en-til-en
•  "Wholesale Customer" Innkjøpsmedlem 

(Wholsale Customer) eller Selvstendig 
produkt konsulent (Wellness Advocate) for  
å bygge eller motta provisjon

EN SOM VIL BYGGE
•  Ønsker å skape en inntekts
•  Registreres som en Selvstendig produkt 

konsulent (Wellness Advocate)
•  Forplikter seg til en månedlig 100 PV LRP 

bestilling for å opptjene provisjon
•  Vurder og identifiser potensialet (s. 15)

INNMELDING
LIVSSTILS-

VEILEDNING

VERTSKAPS- 
BROSJYRE OPPLÆRING

FORRETNINGS
PLAN

FORRETNINGS
GUIDE



Plasser medlemmer 
Vellykket plassering av nye medlemmer er viktig for din vekst, for ditt ledernivå (rank), og for kvalifisering 
for fortjeneste og bonus. Sett deg klare mål om å beskytte relasjoner og sikre den beste plasseringen. Noen 
velger umiddelbart din vei. Andre tar seg tid før de velger å være mer enn en kunde. Bruk deres første 14 
dager på å lære dem alt du kan og ta deretter den beste strategiske avgjørelsen for plassering.

Nivå 1: Dine forretningspartnere 

Nivå 2: Byggere og delere 

Nivå 3+: Kunder+

PLASSERINGSTIPS  
Alle nye medlemmer:
•  Plasser hver og en der de vi trives og bli støttet. Velg langsiktige 

visjoner og suksess over kortsiktige behov.
•  Sponsor kan endres en gang i løpet av deres første 14 dagene.
•  Rådfør deg med upline-mentoren din eller kontakt kundesupport 

for å få generell hjelp til plassering.

PLASSERING AV TEAM OG STRUKTUR
Hvor fort man bygger et team varierer. Tidspunktet for når ditt 
team eller forretningspartnere melder seg inn og engasjerer seg, 
bestemmer hvor fort man bygger et nytt ben. Noen starter for 
eksempel med en bygger og vokser derfra, mens andre starter 
med tre (f.eks. Begynte de kanskje med et større nettverk eller 
forhåndsbetaltere forhold).

FORSTÅ ROLLENE 
Innmelder (enroler):
•  Personen som har meldt vedkommende inn i dōTERRA™.  

(Hvem sin kontakt er det? Hvem inviterte dem?)
•  Mottar Fast Start Bonus på det nye medlemmets innkjøp de 

første 60 dagene etter deres innmelding.
•  Jobber sammen med sponsor (hvis det er en annen) for å avgjøre  

hvem som utfører livsstilsplan, oppfølging, og annen støtte.
•  Den registrerte teller med i innmelderens mulighet til å  

oppnå et nytt ledernivå (rank).
•  Innmelder kan endre sponsor til det nye medlemmet i sitt  

back office (siden sin) en gang i løpet av de første 14 dager  
etter innmelding.  

Behold alltid innmelder (enroler) rollen for dine nye medlemmer, 
inntil det gir mening å overføre til deres sponsor eller til en annen 
bygger for oppnå et nytt ledernivå (rank).

 
Sponsor:
•  Personen som det nye medlemmet er direkte plassert under 

(også omtalt som direkte upline).
• Drar fordel av Power of 3- og Unilevel Organizational-bonuser.
•  Hjelper til med livsstilsplanlegging og andre behov innen 

oppfølging (avhengig av hvilke planer som er lagt).

OPPGRADERING ELLER FLYTTING AV 
WHOLESALE KUNDER INNKJØPSMEDLEM 
(WHOLESALE CUSTOMER)
•  Kan flyttes innen 14 dager etter registrering hvis det passer  

bedre å plassere dem et annet sted.
•  Kan bestemme seg for å bli oppgradert til en Selvstendig 

Produktkonsulent (WA) i back office.  
•  Hvis de bestemmer seg for å oppgradere seg til WA innen sine 

første 14 dager, vil sponsorplasseringen deres bli den samme.
•  Ønsker du å endre deres plassering (etter de første 14 dagene), 

vil deres WA-oppgradering måtte skje 90 dager etter innmelding. 
Du har deretter 14 dager til å bestemme hvor du vil plassere dem.

•  Plasser kunder på et team der de vil ha sammenfallende interesser 
med de andre som de allerede kjenner.

  

For å endre sponsor innen de første 
14 dagene: Back Office > Downline > 
Sponsor Changes

hvordan

6 måneders inaktivitetsflytting 
En selvstendig produktkonsulent kan be om å få bytte sponsor og/eller verver etter seks måneder med inaktivitet (inaktivitet vil si at det ikke er 
bestillingsaktivitet på noen konto, og at det ikke er tjent noen provisjon på seks måneder). Personen som ønsker å bli omplassert, må selv be om  
denne endringen og bruke e-posten de har lagret. 

Alle spørsmål relatert til plassering og flytting kan sendes til europeplacements@doterra.com



Finn de som ønsker å bygge

HVA MAN SKAL PRESENTERE
Mennesker velger dōTERRA muligheten av ulike grunner. Noen 
ønsker å ha en ekstra inntekt, andre grunnet misjonen bak. Bruk 
forretningsplanen og fokuser på hva som er riktig for dem. Bygg 
samtalen rundt sidene i Bygg brosjyren. Ved å kjenne til deres ønsker 
kan du hjelpe dem å finne hvilke dōTERRA løsninger som kan hjelpe 
dem å nå målet sitt. 

Steg 1: Presenter i en-til-en eller i en gruppe
Steg 2:  Inviter kontaktene som kvalifiserer til å bli dine 

forretningspartnere
Steg 3: Hjelp dine nye byggere med de 3 stegene (Bygg s. 10)

Seriøse og dyktige byggere
Seriøse =  Fullfører 3 steg i byggeguiden
Dyktige =  Registrerer noen på egenhånd i løpet 

av de første 14 dagene etter å ha 
forpliktet seg til å bygge

HVA ER DET NESTE
Gi en Oppstart brosjyre til hver av dine nye byggere, og del hvordan denne utprøvde veien leder dem  
til langsiktig suksess. Oppfordre dem til å planlegge hvem de skal invitere før oppstartsmåneden.

Ukentlig sjekk for suksess:

• Kontroler at målene er nådd 
• At de føler seg ivaretatt og støttet  
• Du er hele tiden oppdatert på hvordan du kan gi best mulig støtte

Etterhvert som du fortsetter å melde inn nye, kan du vurdere å plassere noen av dine nye 
teammedlemmer under byggere som har forpliktet seg, og som aktivt melder inn og støtter sitt team. 
Til syvende og sist vil det å støtte dem til å nå sine mål, og hjelpe deg å nå dine.

HVOR FINNER JEG DEM?
Å identifisere dine forretningspartnere er utrolig viktig for å bygge en levedyktig 
forretning. Start med å se etter byggere blant de kunder og kontakter du 
allerede har. Mange starter som brukere av produktene, eller deler kun 
med noen få. Oppfordre til å gjøre produkterfaringer, gjør de nødvendige 
oppfølginger, og skap en visjon om mulighetene som er der. Byggere vokser 
frem over tid. 

Fortsett med å melde inn nye hvis du ikke finner byggere med en gang. 
Statistikken viser at 1-2 av 10 kan være interessert i å bygge en dōTERRA 
forretning etterhvert. Sett deg som mål å finne 3 bygger i løpet av de første  
30-90 dagen. Når dine team byggere velger å bygge og begynner å melde  
inn nye, vil flere liv endres og teamet ditt vokser raskt!

HVORDAN VET DU HVEM SOM ER...

• Relasjonsorientert eller innflytelsesrik
• Åpen for eller lever en naturlig, sunn, og aktiv livsstil
• Målrettet, selvmotivert, ambisiøs
• Positiv, lidenskapelig og innspirerende
• Entreprenør med salgserfaring
• I en fase av livet som passer for forretningsbygging
• Ute etter høyere inntekt eller bedre fremtid

Gå til Suksess-sporingen din (s. 7). Ranger dine kontakter ved å oppsummere poeng ved hver av kvalitetene som ble listet 
opp ovenfor. Skriv ned navnene med høyest sum øverst.

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Potensielle forretningspartnere

"For å 
påvirke noen, 
må du vite hva  
som allerede 
påvirker dem."  
– Tony Robbins

STØTTE
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Alle ord med et varemerke eller registrert varemerkesymbol er 
registrerte varemerker for dōTERRA Holdings, LLC.
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Vi bruker oljer, 
vi deler oljer, og 
lærer andre å 

gjøre det samme.
-Justin Harrison, Master-distributør


