B ui l d
Att tjäna
en extrainkomst

Är du intresserad av att få

Ekonomisk frihet?
EN MAN ARBETADE MED ATT BÄRA
HINKAR MED VATTEN.

Varje dag bar han vatten från den närmaste
brunnen till byn som låg flera kilometer bort.
Om han ville tjäna mer på sitt arbete, skulle
han helt enkelt behöva arbeta fler timmar.

EFTER MÅNGA ÅR BLEV HAN TRÖTT
PÅ ATT BÄRA VATTENHINKAR.
Sedan fick han en idé. Om han använde sin
fritid till att bygga en pipeline (vattenledning)
så skulle han med tiden slippa bära
vattenhinkar. Så han bestämde sig för att
arbeta flitigt och uthålligt under några år för
att bygga sin pipeline.

ALLTING FÖRÄNDRADES DEN DAG
HAN KUNDE VRIDA PÅ KRANEN.

Han hade framgångsrikt skapat en
obegränsad tillförsel av vatten och förbättrat
livet för byborna, samtidigt som han själv
skapat en överflödande ekonomisk pipeline.

Många människor tillbringar hela sina liv med att sälja sin tid för pengar utan tillfredsställelse eller mening. Med dōTERRA kan vem som
helst få tid, energi och ekonomisk frihet genom att bygga upp en extra inkomstkälla.

Bär vattenhinkar

Var befinner du dig?

Bygger en pipeline

• Växlar tid mot inkomst
• Begränsad inkomst & karriärsmöjlighet

• En riktig extrainkomst
eller

• Ingen begränsning av inkomst & karriärsmöjlighet

• Begränsad frihet att bestämma över din tid

• Frihet över ditt tidsschema

• Bygger andras drömmar

• Bygger dina egna drömmar
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Varför arbeta tillsammans med dōTERRA?
EFFEKTIVT

VÄLBEPRÖVAD

OMSORG

TESTADE. TILLFÖRLITLIGA.

dōTERRAS TILLVÄXT

FÖRÄNDRA VÄRLDEN

Över 8 miljoner kunder över hela världen

™

dōTERRAs kvalitetsoch renhetsstandard

dōTERRA-SKILLNADEN
BRANSCHREKORD
I ÅTERKOMMANDE
KUNDER!

67 %!

Vanligt inom direktförsäljning

•V
 ärldens största företag inom

essentiella oljor
• Optimal tidpunkt för möjligheter
(över 200 öppna marknader över
hela världen)
•S
 kuldfritt företag utan andra
finansiärer eller ägare än
grundarna själva
•E
 n del av hälsobranschen som är
värd trillioner dollar
• L eds av ett team bestående av
ekonomer, marknadsförare och
experter inom hälsa med över 150
års samlad branscherfarenhet

• d ōTERRA samarbetar med

odlare runt om i världen, stöttar
ekonomier i utveckling och bevarar
odlingstraditioner genom projekt
som dōTERRA Co-Impact Sourcing™
och dōTERRA Healing Hands™.

• S e mer på sourcetoyou.com.

dōTERRAs grundare och företagsledning

• Framhåller affärsmöjligheten
• Produktförsäljningen bygger
på affärsmöjligheten
• Säljer en affärsmöjlighet

EN dōTERRA-PIPELINE BERÖR
MÅNGA LIV

eller

När din pipeline växer, utvecklas och
påverkas andra människor positivt. Varje köp
som görs förbättrar odlarnas liv och deras
samhällen. Hela regioner och byar påverkas
och får en framtidstro tack vare dig.

dōTERRA har en genuin metod
för direktförsäljning
• Framhåller de kraftfulla produkterna
• Produkterna är viktigare
än affärsmöjligheten
• Dela med dig av en hälsosam livsstil
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Enkla sätt att lyckas
3 enkla steg till att bygga din
ekonomiska pipeline
Ta del av dessa pipeline-byggande aktiviteter
(PIPES) och förändra liv. Ju mer du släpper på i
din pipeline, desto mer kan du ta emot. För större
resultat; öka flödet!

1. Använd dōTERRAS™ PRODUKTER

P

I

P R E PA R E

INVITE

Förbered dig att lyckas nå
dina mål genom att upptäcka
fördelarna med dōTERRAs
produkter och välutarbetade
utbildningsprogram.

Bjud in andra att få veta mer
om dōTERRAs naturliga
lösningar och möjligheter.

I

P
PRESENT

Presentera dōTERRAs
wellness-livsstil och möjlighet
till extrainkomst.

Dina kontakter

Du

Använd dessa redskap för att lättare kunna bygga din pipeline och för att naturligt dela med
dig till andra och lära dem att göra likadant.

Livebroschyren

Sharebroschyren
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Buildbroschyren

2. Dela MED DIG AV dōTERRA

3. Lära ANDRA

E

S

ENROL

SUPPORT

Enrolla kunder, hjälp dem att få del
av naturliga lösningar och produkter
och ge dem möjligheten att få vara
med att förändra liv.

Stötta dina kunder och de som
du arbetar tillsammans med för
att de ska kunna nå sina mål.

Ditt team + ditt sammanhang

Launchbroschyren

Natural Solutions
klassunderlag
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Upptäck vad som är möjligt
dōTERRAs generösa kompensationsplan är ett beprövat instrument som ger höga
extrainkomster och stimulerar till synergier och samarbete.

Extrainkomst
DINA EGNA PRODUKTER

betalda

D

Diamond

S

PL

S

S

11.850 €/månad*

Platinum

S

G
P

Premier

E

Elite

3K

P

6.436 €/månad*

E

P

Supporta 3 att nå Premier

Silver

E

P

S

Supporta 3 att nå Silver

Gold

S

S

3.789 €/månad*

E

Supporta 3 att nå Elite

Ex

Ex

1.668 €/månad*

2k+
2k+
5K min
Enrolla 25+

661 €/månad*

Enrolla 15+

244 €/månad*
Rang
Genomsnittligt
antal månader för
att uppnå
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9

12

14

6

21

S

Supporta 4 att nå Silver

24

LEDARSKAPSPOOLER

Ersätt DITT ARBETE
& mångdubbla DIN INKOMST

Betalas varje månad för
att belöna ledarskap.
7 procent av företagets
globala omsättning delas
mellan ledarskapsnivåerna.

G

Level 1

2%

3

9 €*

P P P P P P

Level 2

3%

9

40 €*

Supporta 6 att nå Platinum

Level 3

5%

27

202 €*

Level 4

5%

81

607 €*

Level 5

243

Level 6

6%
6%

729

2.187 €*
6.561 €*

Level 7

7%

2187

22.963 €*

51.650 €/månad*

G

1%

1%

Blue
Diamonds

Presidential
Diamonds

Elite får betalt till
och med denna nivå
Premier får betalt till
och med denna nivå
Silver och över får betalt
till och med denna nivå

Nivåer i din % betalt
Antal
Inkomst baserad på
organisation baserad på personer ordrar på 150 CV**
månatlig
volym (CV)**

Supporta 5 att nå Guld

26.884 €/månad*

POWER OF 3
BONUS
Betalas varje månad
baserat på struktur.
Varje team måste ha
600 Team Volume
för att få denna
sponsorbonus.

Unilevel

Power of 3
Fast Start
52

DU
100 PV

42 €*
LEVEL 1
(3+)

212 €*
LEVEL 2
(3x3=9+)

Inkomst

Leadership

38

1%

Diamonds

600 TEAM VOLUME (TV)

G

+

Få betalt på 7 nivåer (level) med högre % på de djupare nivåerna.

Blue
Diamond

G

1%

Diamond, Blue
& Presidential

UNILEVEL ORGANIZATIONAL BONUS

PD

G

2%

Silver, Gold
& Platinum

Utbetalas månadsvis utifrån team volume efter Fast Start
Bonus (medlemskundens första 60 dagar).

Presidential
Diamond

BD

1%

Premier
& Silver

1.275 €*
LEVEL 3
(9x3=27+)

FAST START BONUS
Betalas ut för nya medlemmars
volym under de första 60 dagarna.
Varje enroller måste lägga in LRPbeställningar på totalt 100 PV under
månaden och ha en LRP-mall/
lojalitetsbeställning på minst 100 PV
hela tiden för att delta.

Tjäna provision omedelbart!

Medlemskund
LEVEL 1
20% baserat
på CV**

Medlemskund Medlemskund
LEVEL 3
LEVEL 2
5% baserat
10% baserat
på CV**
på CV**

*Värdena som visas är årsgenomsnitt för 2020. Den personliga inkomsten kan vara lägre.
**Varje produkt har ett värde i PV. CV är en volym som varje produkt har och som bonusen beräknas på.
Dessa värden finns angivna på Builder's Price List.
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Förändra liv

och skapa en inkomst

Alla har vi chansen att forma och leva det liv vi önskar. Med dōTERRA kan du bygga en
överflödande ekonomisk pipeline som ger dig möjligheter att vara generös.

Nätverksmodellen,
tillsammans med en
högkvalitativ produkt eller
tjänst, ger människor ett
ojämförligt tillfälle att växa
och blomma ut.
— Bob Burg

Vilket skulle göra störst skillnad i ditt liv?
HÖGRE INKOMST

ARBETA SMART

GÖRA DET MAN
GILLAR MEST

Skuldfri

Frihet att sätta mitt eget schema

Resor

Stort sparkapital

Leva mina drömmar

Utbildning

Ekonomisk frihet

Personlig utveckling

Hjälpa andra

Ge till välgörenhet

Ekonomisk planering
och trygghet

Mer tid tillsammans
med familjen
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Tillsammans med dōTERRA kan du nå dit du vill.
Vilken väg är bäst för dig?

DINA EGNA PRODUKTER BETALDA

244-661 €/månad*

Mål:

Inkomstmål: Elite – Premier

E

Elite på
Premier på
2-4 månader 9 månader

Investering i tid:**
3-5
timmar/
vecka

FÅ EN EXTRAINKOMST

Enrolla några
kunder varje månad

Mål:

661-3.789 €/månad*
Inkomstmål: Premier – Gold

P

E

S

Elite på
Silver på
1-2 månader 9-12 månader

G
Gold på
1-2 år

Investering i tid:**
10-15
timmar/
vecka

ERSÄTT DITT ARBETE

Enrolla 4+ kunder &
1+ byggare varje månad

3.789-11.850 €/månad*
Inkomstmål: Gold – Diamond

Mål:

E

S

D

Diamant på
Elite på
Silver på
1-3 år
2 månader 4-6 månader

Investering i tid:**
15-30
timmar/
vecka

Enrolla 8+ kunder &
2+ byggare varje månad

*Värdena som visas är årsgenomsnitt för 2020. Den personliga inkomsten kan vara lägre.
**Antal timmar per vecka är en uppskattning. Verkligt antal timmar kan variera.
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3 Steg för att

komma igång
Börja förändra människors liv genom att göra följande
steg och börja bygg din ekonomiska pipeline.

live

EN
NATURLIG LIVSSTIL
 ar med på en presentation om
V
naturliga lösningar & bli medlemskund.
Läs Live-broschyren och gör
Wellness-konsultationen på sidan 16.
Gör din Wellness-plan och använd
produkterna dagligen.

share

DELA MED DIG
Fyll i namnlistan på nästa sida.
Läs Share-broschyren för att lära dig mer
om hur du delar med dig.
Gör en presentation för 3 eller fler.

launch

STARTA DIN
VERKSAMHET
Välj din egen takt. Jag är Elite om:
30 dagar

60 dagar

90 dagar

fantastiskt

mål att sikta på

helt rimligt

Planera in en genomgång av Launchbroschyren och besök doterra.com >
Empowered Success för att lära dig mer.
Datum:

Tid:
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Namnlista

Vems liv vill du vara med och förändra?
NAMN
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.

Tillsammans är vi med och förmedlar hopp och hälsa över hela
världen med hjälp av dōTERRAs produkter.

hopp,
stöttar andra,
reser upp ledare,
förverkligar drömmar
Ger

– det meningsfulla arbete en

dōTERRA Wellness Advocate utför.

v3 EU SE

60219667

*60219667*

*Alla ord med varumärken eller registrerade varumärkessymboler
är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande dōTERRA
Holdings, LLC

