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Visão Geral do Negócio

Está preparado para

a Liberdade Financeira?

HAVIA UM HOMEM QUE TRANSPORTAVA
BALDES COM ÁGUA PARA VIVER.

DEPOIS DE VÁRIOS ANOS, CANSOU-SE
DE TRANSPORTAR BALDES.

NO DIA EM QUE ABRIU A TORNEIRA,
TUDO MUDOU.

Todos os dias, ele transportava água da fonte
mais próxima à sua aldeia a quilómetros de
distância. Se ele quisesse fazer mais dinheiro,
teria simplesmente de transportar mais baldes.

Veio a inspiração. Se ele utilizasse o seu tempo
livre para construir um canal, eventualmente
poderia deixar de transportar baldes. Então,
trabalhou com afinco durante alguns anos para
construir o seu canal.

Criou com sucesso um fornecimento de água
ilimitado e melhorou a vida para os aldeãos
e para si próprio, resultando numa abundante
fonte de rendimento.

Muitas pessoas passam as suas vidas a ganhar rendimentos sem uma sensação de realização pessoal ou sentido de propósito. Com a dōTERRA, todos
podem optar por criar o seu tempo, energia e liberdade financeira através de um canal de rendimentos adicional.

Onde está?
Transportar Baldes

Construir um Canal

• Trocar horas por ordenado

• Rendimentos residuais reais adicionais

• Adiantamentos e ganhos limitados

ou

• Sem limites em adiantamentos e ganhos

• Liberdade de tempo limitada

• Liberdade para escolher o seu horário

• Construir os sonhos dos outros

• Construir os seus sonhos
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Porque deve ser parceiro da dōTERRA?
EFICAZ

COMPROVADA

PREOCUPADA

TESTADO. CONFIADO.

CRESCIMENTO dōTERRA

MUDAR O MUNDO

Mais de 8 milhões de clientes em todo o mundo

™

O Padrão de Qualidade
e Pureza dōTERRA

•A
 maior empresa de óleos essenciais do mundo
• T iming ideal de oportunidade (mais de 200
mercados abertos em todo o mundo)

• S em dívidas; sem juros externos ou
financiamento

•P
 arte da milionária indústria de bem-estar
•O
 rientada por uma diversificada equipa de

negócios, marketing e profissionais da saúde
com + de 150 anos em experiência na indústria

A DIFERENÇA dōTERRA

67%

•A
 dōTERRA cria parcerias com produtores
em todo o mundo, contribuindo para
as economias em desenvolvimento e
preservando as tradições agrícolas através
das iniciativas dōTERRA Co-Impact Sourcing™
e dōTERRA Healing Hands™.

• S aiba mais em sourcetoyou.com.

Equipa Executiva de Fundadores dōTERRA

RETENÇÃO
RECORDISTA
DE 67%!

Venda Mais Direta
• L idere com oportunidade de negócio
•A
 venda de produtos depende da oportunidade

UM CANAL dōTERRA
AFETA MUITAS VIDAS

•V
 enda uma oportunidade
ou

À medida que cultiva o seu canal, outras vidas
são transformadas. Cada compra muda a
vida de produtores e das suas comunidades
para melhor. Regiões inteiras e culturas são
melhoradas porque partilha saúde e esperança.

Venda Direta Autêntica dōTERRA
• L idere com produtos poderosos
•O
 s produtos vendem independentemente
da oportunidade

•P
 artilhe uma vida de bem estar
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O sucesso é Simples
3 passos simples para construir
o seu canal financeiro
Para mudar vidas, participe nestas atividades para
criação de canais (PIPES). Quanto mais investir no
seu canal, mais recebe. Para maiores resultados,
aumente o fluxo!

1. Use PRODUTOS dōTERRA™

P

I

P R E PA R E

INVITE

PRESENT

Convide outros para aprenderem
mais sobre as soluções naturais e
oportunidades da dōTERRA.

Divulgue a mensagem de
bem-estar e prosperidade
financeira dōTERRA.

Prepare-se para o sucesso ao
experimentar os benefícios
dos produtos e do sistema de
formação comprovada dōTERRA.

(CONVIDE)

I

P
(DIVULGUE)

Os seus Convidados

Você

Utilize estas ferramentas para apoiar as suas atividades de construção do canal à medida que partilha
e duplica naturalmente.

Guia de Live

Guia de Share
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Guia de Build

3. Ensine OUTROS

E

S

ENROLE

SUPPORT

Inscreva e capacite outros com
soluções naturais e convide-os
a mudar vidas.

Apoie os seus consumidores e
construtores para o sucesso.

( I N S C R E VA )

(APOIE)

A sua Equipa + Comunidade

Guia de Launch

Folheto da aula de
Natural Solutions

5

€ € €

2. Partilhe dōTERRA

Descubra as Possibilidades

O generoso Plano de Compensação da dōTERRA é um veículo de eficácia comprovada na geração de
rendimentos adicionais substanciais, ao mesmo tempo que promove as sinergias e a colaboração.

Complemente O SEU RENDIMENTO
Pague PELO SEU PRODUTO

D

Diamante

S

PL

S

S

11.850 €/mês*

Platina

S

G

S

S

Lidere 3 pessoas a Prata

6.436 €/mês*

Ouro

P

Premier

E
Elite

3K

S

P

E

P

Lidere 3 pessoas a Premier

Prata

E

P

3.789 €/mês*

E

Lidere 3 pessoas a Elite

Ex

Ex

2k+

2k+

1.668 €/mês*

5K min
Inscreva +25 pessoas

661 €/mês*

Inscreva +15 pessoas

244 €/mês*
Classificação

Média mensal
a atingir

4

9

12

14

6

21

S

Lidere 4 pessoas a Prata

24

1%

CONJUNTOS
PARA LÍDERES

Substitua e Multiplique
O SEU RENDIMENTO

P

P

P

51.650 €/mês*

Azul
Diamante

G

G

G

G

Lidere 5 pessoas a Ouro

26.884 €/mês*

2%

3

9 €*

Nível 2

3%

9

40 €*

Nível 3

5%

27

202 €*

Nível 4

5%

81

607 €*

Nível 5

6%

243

2.187 €*

As elites são pagas
até este nível

Nível 6

6%

729

6.561 €*

Premier são pagos
até este nível

Nível 7

7%

2187

22.963 €*

Prata e superior são
pagos até este nível

Níveis na sua
organização

% pago
consoante
o CV**

n.º de
pessoas

Pagamento mensal
baseado na estrutura.
Cada equipa tem de ter
um Volume da Equipa de
600 para receber este
bónus de patrocinador.

Liderança

Você
100 PV

42 €*
NÍVEL 1
(+3)

1275 €*
NÍVEL 3
(9x3=+27)

BÓNUS DE INÍCIO RÁPIDO
Pago sobre o volume de um novo inscrito nos
seus primeiros 60 dias. Quem Inscreve deve
efetuar um total de 100 PV em encomendas
LRP durante o mês e manter sempre, pelo
menos, 100 PV no seu modelo LRP/na sua
Encomenda do Programa de Recompensas
por Lealdade para poder participar.

Potência de 3
Início Rápido
52

Rendimento
com base em
150 ordens CV**

212 €*
NÍVEL 2
(3x3=+9)

Uninível

38

1%

Presidente
Diamante

Nível 1

BÓNUS
POWER OF 3

Rendimento

G

1%

Diamante
Azul

Receba 7 níveis com % superior nos maiores níveis inferiores.
Agrega de forma dinâmica antigos membros não qualificados.

Lidere 6 pessoas a Platina

BD

1%

Diamante

VOLUME DE EQUIPA 600 (TV)

P

+

BÓNUS ORGANIZACIONAL DE NÍVEL ÚNICO

PD

P

Prata, Ouro
e Platina

Diamante,
Diamante Azul
e Presidente
Diamante

Pago mensalmente consoante o volume da equipa fora da
janela de bónus Início Rápido (primeiros 60 dias do membro).

Presidencial
Diamante

P

Primiero
e Prata

Pagamento mensal para
recompensar a liderança.
7% do volume global da
empresa dividido pelas
hierarquias de liderança.

1%

2%

Ganhe comissões imediatamente!

Inscreva
NÍVEL 1
20% pago
en CV**

Inscreva
NÍVEL 2
10% pago
en CV**

Inscreva
NÍVEL 3
5% pago
en CV**

*Os números indicados referem-se às médias anuais de 2020. Os ganhos pessoais poderão ser inferiores.
**PV é um valor do produto que é dado a cada produto. CV é o volume comissionável para cada produto.
Esses valores se encontram no Builder's Price List.
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Mude vidas

e crie um rendimento

Cada um de nós tem a oportunidade de criar e viver a vida que desejamos. Com dōTERRA pode
criar um fluxo financeiro abundante para permitir que seja livre para dar.

O modelo em rede,
juntamente com um produto
ou serviço de alta qualidade,
apresenta uma oportunidade
sem paralelo para que as
pessoas possam progredir.
- Bob Burg

O que faria mais impacto na sua vida?
GANHAR MAIS

TRABALHO MAIS INTELIGENTE

FAZER AQUILO QUE GOSTA

Sem dívidas

Liberdade de Tempo

Viagens

Conta de Poupanças Generosas

Construir os meus sonhos

Educação

Liberdade Financeira

Valorização

Serviço

Doações para Caridade

Planificação e Preparação Financeira

Passar tempo com a Família
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Seja parceiro da dōTERRA e esteja onde quer estar.
Qual o melhor caminho para si?

PAGUE PELO SEU PRODUTO

244 - 661 €/mês*

Objetivos:

Objetivo de Rendimento Elite - Premier

Investimento Necessário:**
3-5 horas
/semana

COMPLEMENTE O SEU RENDIMENTO

E

P

Elite em
2-4 meses

Premier em
9 meses

Inscreva pessoalmente
algumas pessoas por mês

661 - 3.789 €/mês*

Objetivos:

Objetivo de Rendimento
Premier - Ouro

E

S

G

Elite em

Prata em

Ouro em

1-2 meses

9-12 meses

1-2 anos

Investimento Necessário:**
10-15 horas
/semana

SUBSTITUA O SEU RENDIMENTO

Inscreva +4 Clientes e
+1 Construtor(es) mensalmente

3.789 - 11.850 €/mês*

Objetivos:

Objetivo de Rendimento
Ouro - Diamante

E

S

D

Elite em

Prata em

Diamante em

2 meses

4-6 meses

1-3 anos

Investimento Necessário:**
15-30 horas
/semana

Inscreva +8 Clientes e
+2 Construtores mensalmente

*Os números indicados referem-se às médias anuais de 2020. Os ganhos pessoais poderão ser inferiores.
**O número de horas por semana são uma estimativa. As horas reais podem variar.
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3 Passos para

Lançar o seu Negócio

Comece a mudar vidas efetuando os seguintes passos
e construindo o seu canal financeiro.

viver

A
VIDA DE BEM ESTAR
 xperimente a apresentação de
E
Soluções Naturais & inscreva-se.

partilhar

 eceba um Guia Live e complete
R
a Consulta de Bem-estar na página 16.
 se os seus produtos ao implementar
U
o seu Plano Diário de Bem-estar.

COM OUTROS

Comece a sua Lista de Nomes na próxima página.
Receba um Guia Share para aprender acerca
de partilhas bem sucedidas.
Partilhe uma apresentação com +3 pessoas.

lançar

O SEU NEGÓCIO
Escolha o seu ritmo. Estou na classificação Elite em:
30 dias

60 dias

90 dias

imperdíveis

Objetivo

Padrão

Programe o seu Guia Launch e vá a doterra.com >
Habilitado ao Sucesso para saber mais.

Data:

Hora:
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Lista de Nomes
Que vidas quer mudar?
NOME
1.

16.

2.

17.

3.

18.

4.

19.

5.

20.

6.

21.

7.

22.

8.

23.

9.

24.

10.

25.

11.

26.

12.

27.

13.

28.

14.

29.

15.

30.

Juntos estamos rapidamente a partilhar esperança e cura através
do movimento global dōTERRA.

esperança,
sarar corações,
educar líderes,
viver sonhos -

Trazer

o significativo trabalho de um

consultor do bem-estar dōTERRA.
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*Todas as palavras com símbolos de marca ou de marca registada
são marcas ou marcas registadas da dōTERRA Holdings, LLC.

