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Del
Hvordan være vert
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deling SKJER NATURLIG

Når du opplever noe fantastisk som gjør livet bedre vil du dele det med de du bryr 
deg om.

AVTAL OPPLÆRING FOR GRUPPER ELLER EN TIL EN
Avtal en tid for en personlig eller online presentasjon. Planlegg presentasjonen sammen med din leder eller bruk presentasjons- 

brosjyren. Lag en liste over de du ønsker å invitere til ditt arrangement.
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Hvorfor dele dōTERRA?

Avtal en tid slik at du kan 
introdusere dine venner og familie 
til de naturlige løsningene som 
dōTERRA kan tilby.

Når dine kontakter melder 
seg inn kan du opptjene gratis 
produkter og fortjeneste. (Spør 
vedkommende som inviterte deg 
om hvordan).

Skap inntekt og bygg en finansiell 
forgrening etter hvert som du deler 
dōTERRA og endrer liv.

BLI BELØNNET SKAP INNTEKTSTYRKE ANDRE



Del EN OPPLEVELSE  
Er du villig til å prøve noe som er 
naturlig?

•  Still spørsmål underveis i samtalen for å 
finne ut hva de prioriterer.

•  Del din egen opplevelse. Del hvordan 
produktene har hjulpet deg: 
Vi bruker eteriske oljer fra dōTERRA, og er 
veldig fornøyd med hvordan de hjelper oss 
på ulike måter i hverdagen! 

•  Spør om du kan få gi dem en prøve og 
om de er villig til å bruke den. 
Jeg lurer på om du har lyst til å bruke noe 
som er naturlig, og som kan hjelpe deg? 
Hvis jeg gir deg en prøve er du villig til å 
prøve den ut noen dager?

•  Be om lov til å kontakte dem innen 48 
timer og innhent kontakt informasjon. 
Kan jeg ta kontakt med deg om et par 
dager for å høre hvordan prøven har 
fungert for deg? Hvilket nummer er det 
lettest å kontakte deg på?

Inviter FOR Å LÆRE MER  
Ønsker du å lære mer?

•  Inviter vedkommende til en personlig, 
online opplæring med din nærmeste leder.

•  Vær personlig (bruk fornavn, inviter 
personlig, over telefonen, eller via en 
personlig melding). 
Kan du tenke deg å lære mer om 
eteriske oljer og naturlige løsninger 
som kan skape velvære for deg og din 
familie? (Vent og lytt). Jeg har tid den 
_________ (dato), klokka _________ 
(klokkeslett), eller vi kan møtes neste 
uke. Hva passer best for deg?

•  Spør om tillatelse til å minne dem på 
avtalen: 
Er du som meg, kan det være godt med en 
påminnelse. Kan jeg få lov å ringe deg kort 
tid før avtalen vår?

•  Unngå felles e-post og meldinger, og 
invitasjoner via Facebook.

Påminnelse OM AVTALEN  
Jeg gleder meg til å treffe deg! Er 
du klar for å lære mer?

•  48 timer før avtalen ringer du eller 
sender en melding til din kontakt for å 
minne dem på avtalen. Vær entusiastisk 
og fortell dem om hva de vil lære mer 
om. (De har allerede bekreftet at de vil 
komme. Dette er en påminnelse). 
Det blir hyggelig å treffes. Du vil lære 
mer om hvordan du kan ta vare på 
familien på en naturlig måte. Hvis du tar 
med en venn får du en gave!

•  2-4 timer før avtalen sender du en 
ny påminnelse. Vær engasjert og gi 
dem kort informasjon. 
Du kan parkere i oppkjørselen eller 
langs veien. Du vil like forfriskningene 
som er tilsatt eteriske oljer.

•  For å utvikle forholdet tar du kontakt 
med dem personlig, online eller pr 
telefon.

•   Når tiden er inne, spør du:  
Kan du tenke deg en ekstrainntekt?

•  Del din visjon. 
•  Fortell hvorfor du valgte dem og 

hvorfor du kan tenke deg å jobbe 
sammen med dem.

•  Inviter dem til å lære mer om 
mulighetene i dōTERRA.  
Kan du tenke deg å vite mer om hvordan 
du kan oppnå en ekstrainntekt i dōTERRA?  
Tilby alternativer: Når passer det best 
at vi møtes? Mandag eller onsdag? 
Morgen eller kveld?

• Lag en avtale og få en bekreftelse:  
Da ses vi  
(dato)______ klokka (klokkeslett)______?

•  Ring eller send en melding 4-24 
timer før avtalen, for å minne dem 
på den.

Jeg gleder meg til å møtes og se nærmer 
å på mulighetene sammen med deg!

Når du har mulighet avtal en presentasjon sammen med din nærmeste leder og din nye kontakt som ønsker å BYGGE (personlig, online 
eller over telefonen). Å involvere din nærmeste leder gir mer troverdighet og trygghet når du inviterer til muligheten for samarbeid.

Følg disse enkle trinnene når du vil invitere venner og familie til en produkt- eller 
forretningspresentasjon og lære dem mer om dōTERRA.

DU ER 

 invitert
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TRE MÅTER å invitere på

DEL FORRETNINGEN
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Del din historie Del ut en prøve Del onlineDel en olje-opplevelse

HVOR OG NÅR SKAL DU DELE
Den beste måten andre kan lære om eteriske oljer på, er at du deler av dine egne erfaringer. Velg en metode som 
passer for deg. Daglig har vi mange muligheter til å dele våre erfaringer (i sosiale lag, på sportsarrangementer,  
på sosiale medier, i kassakø etc.). Del din erfaring med oljer der det føles naturlig. Jo flere erfaringer en person  
har med oljer eller deg, desto større sannsynlighet er det at de ønsker å lære mer eller melde seg inn. Del dine  
erfaringer når muligheten tilbyr seg.

HA MED DEG PRØVER

DEL ONLINE

PRØVEIDEER

Når du deler online, referer til kroppslige 
funksjoneri stedet for helseproblemer eller 
sykdomspåstander.

SourceToYou.com

Bruk forhåndspakkede prøver fra 
dōTERRA, prøvepakninger eller lag dine 
egne. Tilsett 10-15 dråper med eterisk 
oljer og fraksjonert kokosolje i en ampull 
eller 5 ml roll-on flaske. (Gi dem nok kun 
til å ha en positiv opplevelse.)

Del en dråpe olje som du har i vesken  
eller på nøkkelknippet.

Oljerprøver er: Wild Orange, 
dōTERRA Balance™, Peppermint, 
Lavender, PastTense™

Ved å bruke og integrere dōTERRA sine produkter i ditt eget liv blir det lettere å dele dine 
erfaringer med andre. Du er bedre rustet til å finne naturlige løsninger som er tilpasse dem.

dōTERRA er en relasjonsrettet forretning. Ta deg tid til å skape og nære relasjoner etter hvert som 
du begynner å dele erfaringene dine. Når tiden er inne, kan du spørre dem hvilke velværebehov de 
prioriterer, og dele ut prøver. Vær til hjelp, så faller det naturlig for andre å ønske det du har å tilby.

del NÅR SOM HELST OG HVOR SOM HELST

Bruk en brukerhåndbok om oljer 
samtidig som de kan erfare oljene. Spør 
om du kan kontakte dem om et par 
dager for å høre om deres erfaring.
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STØTT DERES OPPLEVELSE

Del din historie
Vær forberedt på å dele din egen historie om hvorfor eteriske oljer er viktige for deg. Vær kortfattet, slik at du også har 
tid til å lære mer om deres erfaring.

Hvilke positive erfaringer har du hatt med oljene? Produkter?

Hvordan har dōTERRA-produkter endret livet ditt? Hvordan var det før? Hvordan er livet nå?

Hvordan ble du kjent med dōTERRA? Hvilke utfordringer står du og dine nærmeste overfor? Hva er mest frustrerende 
med disse utfordringene?

Positiv opplevelse:

•  Inviter dem til å lære mer i en klasse (følg 
instruksjoner og forslaget på side 3).

Brukte ikke prøven:

•  Gi dem mulighet til å prøve igjen.
•  Spør om tillatelse til å følge opp 

om noen dager.

Negativ opplevelse/Ingen resultater:

•  Spør om de er villig til å prøve en annen olje.
•  Vær tålmodig. Bruk tid til å finne den beste 

løsningen for dem. Det gjør dem trygge 
på produktet og de vil ønske å delta på en 
presentasjon for å lære mer.

TIPS VED UTDELING AV PRØVER:
• Gjør prøvene personlige for å oppfylle et bestemt velværebehov som du kan hjelpe med.
•  Del ut oljer som virker fort (f.eks. dōTERRA On Guard™, Deep Blue™, dōTERRA Air™, Lavender, Peppermint).
• Det holder med 1-2 prøver pr person. Hver prøve inneholder 10-15 dråper.
• Gi instruksjoner for bruk.
•  Be om tillatelse til å følge opp slik at du kan høre om deres erfaring. Avtal tid for en oppfølgingssamtale innen 72 timer.

dele ut prøver  MED SUKSESS
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• Hvis de bor utenfor ditt område, kan du sende dem en prøve slik at de får erfare en olje
•  Hvis de er veldig opptatt må du finne en tid som passer inn i deres timeplan
•  Når de foretrekker en mer personlig kontakt
•  Når det er potensiale for at de ønsker å dele dōTERRA med andre 

Én til én:  personlig eller på telefonen (treveis foretrukket) eller 
nettet (f.eks. Zoom).

Forberedelser:
•  Avtal en tid og sted til å møtes som passer 

best for dem.
•  Bli kjent med kursholder. Da kan du 

introdusere dem, hvor de kommer fra og 
hvorfor det er verdt å lytte til dem.

•  Vær forberedt til å dele dine erfaringer. 
Gjør "del din historie"-øvelsen på s.5 

•  Spør hva de er mest interessert i å lære om.
•  For at kursholder skal vektlegge behov 

som er viktig for dine gjester er det  
viktig at du forteller om deres interesser 
og behov.

 Klasse: Live eller online Forberedelser:
•  Det er aldri feil tidspunkt å gjøre en avtale. 

Tirsdag, onsdag og torsdag er de dagene 
som gir best oppmøte.

•  Inviter 12 personer for å oppå et oppmøte 
på 4-6 personer. Ikke alle som inviteres 
dukker opp.

•  For at kursholder skal vektlegge behov 
som er viktig for dine gjester, er det viktig 
at du spør om deres interesser og behov 
på forhånd.

•  Skap en god læring atmosfære. Ha 
komfortable stoler og temperatur og at det 
er rent. Unngå forstyrrelser fra f.eks. barn.

•  Gjør "Del din historie"-øvelsen på side 5.
•  Finn et egnet sted hvor du kan vise frem 

produkter og annet materiale.
• Ha penner eller blyanter tilgjengelig.
•  Tilby forfriskninger mot slutten av 

klassen. Gjestene kan snakke sammen, 
de kan stille spørsmål og få hjelp til å 
melde seg inn. Du finner oppskrifter og 
ideer på dōTERRA bloggen. 

Ideell tidslinje

     Gjennomgå en  
           livsstilsveiledning etter  
                at de har mottatt                                                      
      -velkomspakken

48 timers  
påminnelse

D
ag

 8

D
ag

 12
—

14

 
Hold en presentasjon

D
ag

 10

Del  
erfaringer

D
ag

 1

Følg opp og inviter  
til å lære mer

D
ag

 3

Du er invitert!

2-4 timers 
påminnelse

Inviter vennene dine til en presentasjon av produkter eller forretning. Velg det formatet som er 
riktig for dem. 

hold PRESENTASJONER



BYGG OPP OG DEL

•  Introduser og snakk om den som 
skal presentere,* i 1–2 minutter.

•  Del din egen produkt erfaring i ca. 
2 minutter. 

* Hvis det er du som presenterer,  
lær hvordan du lærer andre om  
dōTERRA-produkter.

•  Introduser og snakk om den som 
skal presentere,* i 1–2 minutter.

•  Del din produkt erfaring i 2-3 
minutter og deretter hvorfor du har 
valgt å dele dōTERRA med andre. 

* Er det du som presenterer, lær 
deg hvordan du skal presentere 
dōTERRA sine produkter og 
forretningsmuligheten.

•  Vis gjestene hvordan de 
kan melde seg inn og hvilke 
velkomstpakker som vil gi de 
størst mulig avkastning og mest 
for pengene.

•  Registrer nye medlemmer på 
mydoterra.com dashboard-
fanen, enroll a wellnessadvocate 
og velg språk og land. Deretter 
velger du "Wholesale customer" 
(innkjøpsmedlem).

•  Inviter potensielle byggere til å bli 
med på laget.

•  Vis dem hvordan de skal begynne 
og følge de 3 oppstart stegene.

•  Tilby dem å registrere seg som en 
"Wellness Advocate" (Selvstendig 
produktkonsulent) ved å kjøpe 
en "Leadership"- eller en "Natural 
solutions" pakke eller større som 
vil dekke deres eget behov og ha 
produkter de kan dele.

•   Kontakt de gjestene som ikke har meldt seg inn innen 
48 timer. Minn dem på om det er spesialtilbud.   
Takk for at du deltok på presentasjonen. Hva likte du 
best? Har oljene hjulpet deg eller din familie? Er det noen 
av innmeldingspakkene som vil dekke dine behov? Har du 
noen spørsmål? Ønsker du mer informasjon om hvordan du 
kan komme igang?

•  Avtal en livsstilsveiledning kort tid etter at de har 
mottatt innmeldingspakken sin. Din nærmeste 
leder vil hjelpe deg. Du kan også se på videoer på 
doterra.com > Empowered Success..

•  Ta kontakt med gjester som ikke forpliktet seg 
innen 48 timer.

•  Inviter dem til å bli en del av ditt team og vis at 
du vil støtte dem i å nå sine økonomiske mål.

•  Vis dem hvordan de skal begynne ved å følge 
de 3 oppstartsstegene.

FØLG OPP FOR Å STØTTE
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INVITER TIL REGISTRERING

DIN ROLLE UNDER EN PRESENTASJON

Din førsteprioritet er å invitere venner og familie. Følg de 3 invitasjonsstegene (på s.3) for å sikre et 
godt oppmøte på arrangementet ditt.

HVA ER din rolle?



*Resultater ikke typiske. Personlig inntjening kan være lavere. 
**Utbetalingen av provisjon er basert på provisjonsbaserte volum til produktet (CV). For mer informasjon se Builders price list. 
*** Vær oppmerksom at ikke alle produktene er tilgjengelige i Norge. Se den siste tilgjengelighten av produkter i Norge på    

http://doterraeveryday.eu/norway-approved-products/

Det er givende å dele! Etter hvert som du fortsetter å bygge andre opp med naturlige 
løsninger, bygger du samtidig opp deg selv. Etter hvert vil du få produktene dine gratis, 
bygge din egen finansielle forgrening, og skape inntekt!

FAST START BONUS
Utbetalt på et nytt medlems provisjonsbaserte volum 
(CV) 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 på LRP template/Loyalty 
Order til enhver tid for å kunne delta.

Du tjener fortjeneste umiddelbart.

Innmelding 
NIVÅ 3  
5 % utbetalt  
på CV**

Innmelding 
NIVÅ 2   
10 % utbetalt 
på CV**

Innmelding 
NIVÅ 1  
20 % utbetalt 
på CV**

Lag en forretningsplan
•  Skap gjentakende inntekt på fritiden*
• Oppnå større frihet og rikdom i livet ditt*
•  Begynn din dōTERRA-forretning med utprøvd opplæring  

og viktig støtte

ENDRE FREMTIDEN DIN

FÅ PRODUKTENE DINE GRATIS

Når du støtter nye medlemmer med å leve, dele eller bygge 
dōTERRA får du gratis produkter. 
Gå til doterra.com > Empowered Success for å lære om alle 
de økonomiske mulighetene med dōTERRA.

BYGG GJENTAKENDE INNTEKT OVER TID MED 
POWER OF 3-BONUS

POWER OF 
3-BONUS DU 

100 PV

42 €* 
LEVEL 1 

(3+) 60
0 

TE
AM

VO
LU

M
 (T

V)

212 €* 
LEVEL 2 

(3x3=9+)

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

Du kan tjene 20% på de som bestiller produkter 
gjennom din private dōTERRA webside***

endre  FLERE LIV

*60219853*
60219853v2  EU NO

* Alle ord med varemerker eller registrerte varemerkesymboler er 
varemerker eller registrerte varemerker for dōTERRA Holdings, LLC.

20%

1 FAMILY ESSENTIALS KIT

1 NATURAL SOLUTIONS KIT


