Informaţii şi reguli privind vânzările BOGO dōTERRA Europa
În premieră absolută, poţi adăuga multiple oferte BOGO (Cumperi Unul Primeşti Unul
Gratis) la o comandă! De această dată, săptămâna BOGO va fi împărţită în două perioade
promoţionale de câte 72 de ore. Pentru fiecare perioadă promoţională, vor exista trei oferte
BOGO. Vei putea achiziţiona toate cele trei oferte în timpul fiecărei perioade promoţionale
de 72 de ore. Bucură-te de uimitoarele oferte BOGO, contribuie la reducerea deşeurilor de
ambalaje şi fă economii la costurile de transport!

Cum să comanzi:
CONSULTANT (Wellness Advocate) SAU MEMBRU (Wholesale Customer)
Comandă LRP
1. Accesează www.mydoterra.com şi intră la coşul
de cumpărături
2. “ Accesează comanda LRP sau creează o nouă comandă LRP”
3. Adaugă articolele de ACHIZIŢIONAT în coşul de
cumpărături (articolele GRATUITE vor fi adăugate ulterior)

4. Mergi la Coş
5. Apasă ‘Continue’ pentru a ajunge la checkout
6. Articolele GRATUITE vor fi adăugate automat la
comanda ta
7. Selectează ‘Process Order Now’

Comandă standard
1. Accesează www.mydoterra.com şi intră la coşul
de cumpărături
2. Adaugă articolele de ACHIZIŢIONAT în coşul de
cumpărături (articolele GRATUITE vor fi adăugate ulterior)

3. Mergi la Coş
4. Apasă ‘Continue’ pentru a ajunge la checkout
5. Articolele GRATUITE vor fi adăugate automat la
comanda ta
6. Selectează ‘Process Order Now’

CLIENT CU AMĂNUNTUL (Retail customer)
Comandă Standard
1. Accesează www.doterraeveryday.eu
2.	Clic pe „Retail Customer Shop” (Magazin clienţi) de sub
„Quick Links” (Legături rapide)
3.	Selectează Limba şi Ţara apoi apăsaţi ‘Start Shopping’
4.	Adaugă articolele de ACHIZIŢIONAT în coşul de cumpărături
(articolele GRATUITE vor fi adăugate ulterior)
5. Mergi la Coş

6.	Client înregistrat ‘Sign In’; Client nou ‘Create Account’
7. Mergi la Coş
8. Apasă ‘Continue’ pentru a ajunge la checkout
9.	Articolele GRATUITE vor fi adăugate automat la comanda ta
10. Selectează ‘Process Order Now’

Ce înseamnă BOGO?
BOGO este un acronim pentru promoţiile „Buy-One-Get-One free” (Cumperi Unul Primeşti Unul Gratis).
Cum aflu care sunt promoţiile BOGO pentru dōTERRA Europa?
Toate cele trei oferte BOGO vor fi anunţate pe pagina de Facebook a dōTERRA Europe înainte de începerea fiecărei
perioade promoţionale. După ce promoţia este activă, o ofertă BOGO va fi prezentată individual în fiecare zi (deşi
toate ofertele vor fi disponibile spre achiziţie pe întreaga durată a fiecărei perioade promoţionale). Dă-ne Like pe
Facebook pentru a vedea ofertele în feed-ul tău de Facebook.

Cât timp sunt valabile ofertele BOGO dōTERRA Europa?
Toate ofertele vor fi disponibile începând în prima zi la ora 00:00 CET şi vor fi disponibile până în cea de-a treia zi
finală la ora 23:59 CET sau în limita stocurilor disponibile. Dacă alegi să participi, comanda ta trebuie să fie plasată
şi procesată în acea perioadă de 72 de ore. Aceasta înseamnă că aceste oferte nu pot fi salvate într-un şablon LRP.
Totuşi, acestea pot fi procesate ca o comandă LRP, însă comanda trebuie să fie procesată imediat.
Ce pieţe pot participa la promoţiile BOGO dōTERRA Europa?
Promoţiile BOGO dōTERRA Europa sunt disponibile pentru toţi Consultanţii (WA), Membrii (WC) şi Clienţii cu
amănuntul (Retail), numai de pe piaţa din Europa.
Câte promoţii BOGO pot cumpăra?
Fiecare ofertă BOGO are o limită de cinci per cont.
Pot combina mai multe promoţii BOGO din zile diferite pentru a economisi la transport?
Da! Pentru fiecare perioadă promoţională, vor exista trei oferte BOGO. Poţi combina cele trei oferte BOGO într-o
singură comandă pentru a reduce costurile de transport în timpul fiecărei perioade promoţionale de 72 de ore.
Voi putea combina toate ofertele BOGO din ambele perioade promoţionale într-o singură comandă?
Nu, nu se pot combina toate ofertele BOGO din ambele perioade promoţionale într-o singură comandă. În timpul
fiecărei perioade promoţionale, vei putea achiziţiona doar cele trei oferte BOGO disponibile. După ce se finalizează
perioada promoţională, nu vei putea comanda niciuna dintre acele oferte BOGO. Aceasta înseamnă că în timpul
celei de-a doua perioade promoţionale, nu vei putea comanda nicio ofertă BOGO din prima perioadă promoţională.
Cum ştiu dacă comanda a fost plasată şi procesată?
Un e-mail de confirmare a comenzii va fi trimis la adresa de e-mail din contul tău dōTERRA.
Se pot primi puncte de loialitate (LRP) comandând promoţiile BOGO?
Da, se primesc puncte urmând regulile şi instrucţiunile de bază. Comenzile LRP procesate cu valoare de minim 50PV
vor primi puncte în baza procentajului actual al membrului. Punctele vor fi calculate în funcţie de PV-ul produsului pe
care îl cumperi. De exemplu: Dacă oferta specială este ‘Cumperi 1 Lemon Primeşti 1 TerraShield Gratuit’, vei primi
puncte LRP pentru Lemon PV, cu condiţia să ai o comandă de minim 50PV.
Comenzile LRP procesate cu valoare mai mică de 50PV nu vor obţine puncte LRP.
Pot plăti pentru BOGO cu punctele LRP acumulate?
Nu, nu poţi plăti pentru ofertele BOGO cu punctele acumulate prin achiziţia de produse.
Pot plăti pentru BOGO prin transfer bancar sau Direct Debit?
Nu, toate comenzile BOGO trebuie preplătite cu card de credit sau din contul de încasări virtual.
Întrebări?
Dacă ai întrebări, te rugăm să contactezi Serviciul de asistenţă pentru membri.

