
Premislite, ali bi svoje izkušnje, ljubezen in strast 
do eteričnih olj delili na spletni strani, v blogu,  
na družabnih omrežjih ali v prodajnem gradivu  
(tiskanem ali digitalnem). 

Prosimo, da pošljete svoje trženjsko gradivo ekipi 
dōTERRA za mednarodno skladnost v pregled in 
odobritev na compliance@doterra.com

Z razvojem lastnega znanja in vodstvenih sposobnosti 
boste lahko pomagali tudi pri izgradnji skupnosti. 
Izkusite močne priložnosti, da delite svoje izkušnje na 
srečanjih iz oči v oči tečajih »naredi sam«, na spletu 
(spletna stran, družabna omrežja, mydoterra.com) in  
na lokalnih javnih dogodkih. 

DELITE SVOJO IZKUŠNJO dōTERRA™
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1. Obiskovalce neposredno povežete s svojo nakupovalno košarico.

2. Pozornost pritegnete z najbolj priljubljenimi videoposnetki dōTERRA.

3. Omogoča vam dodajanje vaših osebnih podatkov.

4. Odlični članki na blogu o uporabi eteričnih olj, o receptih in objavah »naredi sam«.

5. Upravljajte svojo organizacijo, provizije, organizacijo ekipe, umestitve, zahteve za
izjeme, oddajte naročila in prilagodite svoj LRP.

*Prednosti poslovne spletne strani mydoterra.com

KAJ LAHKO ČESA NE SMETE

Na vseh trženjskih gradivih uporabite logotip 
Wellness Advokatov dōTERRA (Incaricati v Italiji).

Podajati nedopustne trditve o izdelkih, zdravstvu, boleznih, 
farmacevtskih izdelkih ali zdravilih.

Po spletu* delite poslovno spletno stran mydoterra.
com, vizitke in druga trženjska gradiva.

Nakazovati ali izražati trditve o zdravju ali izdelku 
z besedami ali slikami.

S podatki na informacijskih listih izdelkov, ki jih je 
odobrila družba, lahko na spletu ali predavanjih 
opisujete eterična olja (za svoj trg).

Objaviti raziskave, ki navajajo trditve o škodljivosti 
eteričnih olj ali drugih izdelkih dōTERRA.

Delite aktualne promocije na trgu. Promovirati izdelkov za druge trge ali za osebno potrošnjo.

Ne pozabite na svojo odgovornost glede GDPR, ko  
z drugimi delite svojo priložnosti v družbi dōTERRA. 

Uporabiti »dōTERRA« na naslovu URL, družabnih omrežij 
ali na spletnem mestu.

Delite vsebine, odobrene za EU (glejte spodaj). Prodajati prepakirane izdelke.

Na dogodku ali predavanju uporabljajte napis 
Wellness Advokat dōTERRA.

Podajati nedopustne trditve o dohodku.

Na dogodku delite ustrezne izkušnje, usposabljanje 
o izdelkih in vzorce izdelkov.

Delite informacije o dōTERRA Healing Hands™.

Delite zgodbo o Esseterre Co-Impact™ story.

O uporabnih orodjih in ključnih virih vsebin za deljenje 
glejte priročnik doTERRA Europe za trženjska gradiva. 

Certificiran postopek CPTG™ potrjuje, da v naših eteričnih oljih ni dodanih polnil, sintetičnih sestavin 
ali škodljivih onesnaževal, ki bi zmanjšale njihovo učinkovitost. doTERRA za izdelke in embalažo 
izvede številne preskuse, da zagotovi njihov dolg in učinkovit rok trajanja. Ta protokol zagotavlja 

učinkovitost, čistost in doslednost za vsako serijo.

HITRI VODNIK ZA DELJENJE INFORMACIJ O IZDELKIH
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