
Dela gärna med dig av dina erfarenheter, din kärlek och 
din passion för essentiella oljor på en webbplats, blogg, 
social mediesida eller i säljmaterial (tryckt eller digitalt). 

Skicka ditt marknadsmaterial till dōTERRAs 
International Compliance-team för granskning 
och godkännande: compliance@doterra.com

När dina kunskaper och ledarskapsförmågor utvecklas 
kan du bidra till att skapa en community. Prova kraftfulla 
sätt att dela genom möten, gör det själv-klasser, online 
(webbplats, sociala medier, mydoterra.com) och på 
lokala evenemang. 

DELA MED DIG AV dōTERRA™
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1. Länkar besökare direkt till din varukorg.

2. Skapar uppmärksamhet med dōTERRAs mest
populära videor.

3. Ger dig möjlighet att lägga till information om
dig själv.

4. Bra bloggartiklar om användningen av essentiella
oljor och recept och gör-det-själv-tips.

5. Hantera din organisation, din kompensation,
teamkontakt, placeringar, frågor om undantag,
lägga order och ändra i din LRP-order.

*Fördelar med att använda din försäljningssida mydoterra.com

RÄTT FEL

Använd en dōTERRA Wellness Advocate-logotyp 
(Incaricati i Italien) på allt marknadsmaterial.

Otillåtna påståenden om produkter, hälsovård, mediciner, 
sjukdomar och läkemedel.

Dela din ”mydoterra.com”-företagswebbplats 
online*, visitkort och annat marknadsmaterial.

Göra påståenden om hälsa eller produkter på ett 
underförstått sätt genom ord eller bilder.

Använd företagsgodkända produktinformationssidor 
när du beskriver essentiella oljor (för din marknad) 
online eller i en klass.

Citera forskning som gör anspråk på att bota sjukdomar 
med essentiella oljor eller andra dōTERRA-produkter.

Dela aktuella kampanjer. Marknadsföra produkter på andra marknader eller för 
personlig förbrukning.

Kom ihåg att du ansvarar för GDPR när du delar 
möjligheterna med dōTERRA. 

Använda dōTERRA i namnet på en URL, social mediesida 
eller webbplats.

Dela EU-godkänt innehåll (se nedan). Sälja produkter som packats om.

Använd ett dōTERRA Wellness Advocate-banner 
vid evenemang eller klasser.

Göra orimliga uttalanden om inkomster.

I en klass kan du dela erfarenheter, 
produktutbildningar och produktprover.

Dela information om dōTERRA Healing Hands™.

Dela information om Esseterre Co-Impact™.

I doTERRAs guide om marknadsmaterial finns 
användbara verktyg och källor till innehåll som  
du kan dela. 

CPTG™-processen garanterar att det inte finns några tillsatta fyllnadsmedel, syntetiska ingredienser 
eller skadliga föroreningar i våra essentiella oljor som minskar deras effektivitet. doTERRA gör 

omfattande tester på alla produkter och förpackningar för att säkerställa lång hållbarhet.  
Det säkerställer konsekvent verkningsgrad och renhet mellan olika satser.

SNABBGUIDE OM ATT DELEA MED SIG
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