dōTERRA Europa BOGO Informação e regras de venda
Pela primeira vez, pode acrescentar várias ofertas BOGO numa única encomenda! Desta vez, a
semana BOGO será dividida em dois períodos promocionais separados de 72 horas. Para cada
período promocional, estarão disponíveis três ofertas BOGO. Poderá comprar todas as três ofertas
durante cada período promocional de 72 horas. Desfrute das fantásticas ofertas BOGO, ajude a
reduzir o desperdício com as embalagens e poupe nos custos de envio!

Como encomendar:
CONSULTOR DO BEM ESTAR OU CLIENTE POR ATACADO
Encomenda LRP
1. Vá a www.mydoterra.com e faça login para aceder
2. Vá até ao seu modelo LRP ou crie uma nova encomenda
LRP
3. Acrescente os itens A COMPRAR ao seu carrinho (todos
os itens GRATUITOS serão adicionados posteriormente)

4. Vá para o Carrinho de Compras
5. Clique “Continuar” para proceder ao check-out
6. Os itens GRATUITOS serão automaticamente adicionados à sua encomenda
7. Seleccione “Processar a Encomenda Agora”

Encomenda padrão
1. Vá a www.mydoterra.com e faça login para aceder
2. Acrescente os itens A COMPRAR ao seu carrinho
(todos os itens GRATUITOS serão adicionados
posteriormente)
3. Vá para o Carrinho de Compras

4. Clique “Continuar” para proceder ao check-out
5. Os itens GRATUITOS serão automaticamente adicionados à sua encomenda
6. Seleccione “Processar a Encomenda Agora”

CLIENTE DE RETALHO
Encomenda Normal
1. Vá a www.doterraeveryday.eu
2. Clique em “Loja do cliente de retalho” em “
Ligações rápidas”
3. Seleccione o Idiona e o País e clique em “Começar”
(Start Shopping)
4. Acrescente os itens A COMPRAR ao seu carrinho
(todos os itens GRATUITOS serão adicionados
posteriormente)

5. Vá para o Carrinho de Compras
6. Clientes Recorrentes “Faça o Login”, Novos Clientes
clique “Europa (Todos)” “Criar Nova Conta”
7. Vá para o Carrinho de Compras
8. Clique “Continuar” para proceder ao check-out
9. Os itens GRATUITOS serão automaticamente adicionados à sua encomenda
10. Seleccione “Processar a Encomenda Agora”

O que significa BOGO?
BOGO é o acrónimo para Buy-One-Get-One (compra um e recebe outro) de oferta grátis.
Como faço para descobrir o que são os dōTERRA Europa BOGOs?
As três ofertas BOGO serão anunciadas na página dōTERRA Europe Facebook antes do início de cada período
promocional. Assim que a promoção estiver ativa, será apresentada individualmente uma oferta BOGO uma vez por
dia (apesar de todas as ofertas estarem disponíveis para compra durante cada período promocional). Deixe o seu
gosto na nossa página do Facebook para ver as ofertas no seu feed do Facebook.

Quanto tempo dura o dōTERRA Europa BOGOs?
Todas as ofertas estarão disponíveis a partir do primeiro dia às 00:00 CET e permanecerão disponíveis até ao final
do terceiro dia às 23:59 CET ou até rutura de stock. Se optar por participar, a sua encomenda tem de ser realizada e
processada durante esse período de 72 horas. Tal significa que estas ofertas não podem ser guardadas num modelo
LRP. Porém, podem ser processadas como um LRP, mas a encomenda tem de ser processada de imediato.
Quais mercados elegíveis para participar do dōTERRA Europe BOGOs?
Os dōTERRA Europe BOGOs estão disponíveis exclusivamente para todos os Consultores de Bem-Estar, Clientes
Grossistas e Clientes de Retalho no mercado europeu.
Quantos BOGOs posso comprar?
Cada oferta BOGO tem um limite de cinco por conta.
Posso combinar BOGOs por vários dias para poupar nos portes de envio?
Sim! Cada período promocional terá três ofertas BOGO. Pode combinar as três ofertas BOGO numa única
encomenda para poupar no envio durante cada período promocional de 72 horas.
Poderei combinar todas as ofertas BOGO de ambos os períodos promocionais numa única encomenda?
Não, nem todas as ofertas BOGO de ambos os períodos promocionais podem ser combinadas numa única encomenda. Durante cada período promocional, apenas vai conseguir comprar as três ofertas BOGO disponíveis.
Assim que terminar o período promocional, não conseguirá encomendar nenhuma destas ofertas BOGO. Tal significa
que, durante o segundo período promocional, não conseguirá encomendar nenhuma das ofertas BOGO do primeiro
período promocional.
Como sei se meu pedido foi feito e processado?
Um e-mail de confirmação de pedido será enviado para o endereço de e-mail listado em sua conta dōTERRA.
Os BOGOs entram na qualficação para ganhar Pontos do Programa de Recompensa de Lealdade (LRP)?
Sim, os pontos são ganhos seguindo as regras e diretrizes normais. Os pedidos de LRP processados com 50 PV ou
mais receberão pontos com base na percentagem atual do membro. Os pontos serão baseados no PV do item que
você está comprando. Exemplo: Se o BOGO fosse Comprar 1 Limão e obter 1 TerraShield Grátis, você receberia pontos de LRP para o PV de Limão.
Encomendas LRP processadas com menos do que 50PV não recebem Pontos LRP.
Posso pagar um BOGO com Pontos de Produto LRP?
Não, não poderá pagar o BOGO com pontos de produto.
Posso pagar o BOGO com Wire Transfer ou Débito Directo?
Não, todos os pedidos BOGO devem de ser pre-pagos com cartão de crédito ou AR.
Questões?
Se tiver alguma questão, por favor entre em contacto com o Serviço de Apoio a Membros.

