SLIK DELER DU dōTERRA™ MED ANDRE
HURTIGDELINGSGUIDE
Har du vurdert å dele erfaringene og lidenskapen for
eteriske oljer med andre, for eksempel på et nettsted,
i en blogg, i sosiale medier eller i salgsmateriell
(trykt eller digitalt)?
Send markedsføringsmateriellet til dōTERRAs
internasjonale samsvarsteam til gjennomgang
og godkjenning: compliance@doterra.com

Etter hvert som du tilegner deg mer kunnskap og
utvikler lederferdighetene dine, vil du bli i stand til å
bygge opp et nettverk. Gjør deg kjent med de mange
måtene å dele på – personlige møter, gjør-det-selvklasser, nettet (nettsted, sosiale medier, mydoterra.com)
og lokale arrangementer.

DU KAN

DU KAN IKKE

Bruke en dōTERRA-logo for selvstendige
produktkonsulenter på alt markedsføringsmateriell.

Bruke påstander om produkter, medisin, sykdommer
eller legemidler som ikke er tillatt

Dele nettstedet mydoterra.com på nettet*, visittkort
og annet markedsføringsmateriell.

Antyde eller legge frem helse- eller produktpåstander
gjennom bilder eller ord

Bruke godkjente produktinformasjonssider til å
beskrive eteriske oljer (til ditt marked) på nettet
eller i en klasse.

Legge ut forskningsbaserte sykdomspåstander om
eteriske oljer eller andre dōTERRA-produkter

Dele aktuelle markedskampanjer.

Markedsføre produkter for andre markeder eller for
personlig forbruk

Huske hvilket GDPR-ansvar du har når du deler
dōTERRAs mulighet.

Bruke «dōTERRA» i en nettadresse, i sosiale medier
eller på et nettsted

Dele EU-godkjent innhold (se nedenfor).

Selge produkter som er pakket på nytt

Bruke et dōTERRA-banner for selvstendige
produktkonsulenter på et arrangement eller
i en klasse.

Fremsette inntektspåstander som ikke er tillatt

Dele erfaringer om å etterleve regler og standarder,
gi produktopplæring og dele ut produktprøver
i en klasse.
Dele informasjon om dōTERRA Healing Hands™.
Dele historien om Esseterre Co-Impact™ story.
Du finner nyttige verktøy og viktige kilder til
delbart innhold i veiledningen til doTERRAs
markedsføringsmateriell for Europa.

CPTG™-prosessen sikrer at de eteriske oljene ikke er tilsatt fyllstoffer, syntetiske ingredienser eller
skadelige forurensende stoffer som kan gjøre dem mindre virkningsfulle. doTERRA utsetter alle
produkter og all emballasje for en rekke tester for å sikre lang holdbarhet. Denne
prosedyren sørger for at styrken og renheten er den samme i hvert eneste parti.

*Fordelene ved å bruke nettstedet mydoterra.com
1. Besøkende kobles direkte til handlekurven din.
2. Det fanger de besøkendes oppmerksomhet med
dōTERRAs mest populære videoer.
3. Du kan legge til opplysninger om deg selv.

4. Det inneholder flotte bloggartikler om eteriske oljer,
oppskrifter og gjør-det-selv-innlegg.
5. Du kan administrere organisasjonen, provisjoner,
teamorganisasjonen, stillinger og unntaksforespørsler,
legge inn bestillinger og justere LRP.
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