dōTERRA Europe BOGO promocija - informacije in pravila
Prvič do zdaj lahko dodate več ponudb BOGO v eno naročilo! Tokrat bo teden ponudb
BOGO razdeljen na dve ločeni 72-urni promocijski obdobji. V vsakem promocijskem
obdobju bodo na voljo tri ponudbe BOGO. Vse tri ponudbe boste lahko izkoristili v 72-urnem
promocijskem obdobju. Uživajte v izjemnih ponudbah BOGO, pomagajte zmanjšati odpadno
embalažo in prihranite stroške pošiljanja!

Kako naročiti:
WELLNESS ADVOKAT ali WHOLESALE CUSTOMER
LRP - Loyalty Rewards naročilo
1. Pojdite na www.mydoterra.com in se vpišite v vaš
račun oziroma nakupovalni voziček
2. Pojdite na LRP predlogo ali ustvarite nov LRP
3. Dodajte izdelke za NAKUP v svojo košarico
(BREZPLAČNI izdelki bodo dodani pozneje)

4. Pojdite v voziček
5. Kliknite »nadaljuj« (‘Continue’) za dokončanje
6. BREZPLAČNI izdelki bodo samodejno dodani k
vašemu naročilu
7. Izberite ‘Process Order Now’ (oddaj naročilo sedaj)

Navadno (Standard) naročilo
1. Pojdite na www.mydoterra.com in se vpišite v vaš
račun oziroma nakupovalni voziček
2. Dodajte izdelke za NAKUP v svojo košarico
(BREZPLAČNI izdelki bodo dodani pozneje)
3. Pojdite v voziček

4. Kliknite »nadaljuj« (‘Continue’) za dokončanje
5. BREZPLAČNI izdelki bodo samodejno dodani k
vašemu naročilu
6. Izberite ‘Process Order Now’ (oddaj naročilo sedaj)

RETAIL CUSTOMER
Navadno (Standard) naročilo
1. Podjite na www.doterraeveryday.eu
2. Kliknite »Trgovina za stranke Retail Customer« pod
možnostjo »Hitre povezave«
3. Izberite jezik in državo in nato kliknite ‘Start
Shopping’ (prični z nakupovanjem)
4. Dodajte izdelke za NAKUP v svojo košarico
(BREZPLAČNI izdelki bodo dodani pozneje)
5. Pojdite v voziček

6. Že registrirani kupci se vpišite (‘Sign In’); novi kupci
ustvarite račun (‘Create Account’)
7. Pojdite v voziček
8. Kliknite »nadaljuj« (‘Continue’) za dokončanje
9. BREZPLAČNI izdelki bodo samodejno dodani k
vašemu naročilu
10. Izberite ‘Process Order Now’ (oddaj naročilo sedaj)

Kaj pomeni BOGO?
BOGO je okrajšava za ponudbe po sistemu Buy-One-Get-One (Kupi en izdelek, drug izdelek brezplačno).
Kako izvem kaj so dōTERRA Europe BOGO-ti?
Vse ponudbe BOGO bodo oznanjene na strani Facebook podjetja dōTERRA Europe pred začetkom vsakega
promocijskega obdobja. Med aktivno promocijo bo na dan predstavljena ena posamezna ponudba BOGO (vse
ponudbe pa bodo na voljo za nakup med vsakim posameznim promocijskim obdobjem). Všečkajte nas na
Facebooku, da boste videli ponudbe BOGO na časovnici na Facebooku.

Kako dolgo trajajo dōTERRA Europe BOGO-ti?
Ponudbe bodo na voljo od prvega dne od 0.00 po srednjeevropskem času do končnega tretjega dne do 23.59 po
srednjeevropskem času ali do prodaje zalog. Če se odločite za sodelovanje, mora biti vaše naročilo oddano in obdelano
v tem 72-urnem obdobju. To pomeni, da teh ponudb ni mogoče shraniti v predlogo LRP. Mogoče jih je obdelati kot LRP,
vendar je treba naročilo obdelati nemudoma.
Na katerih trgih je na voljo udeležba v dōTERRA Europe BOGO-tih?
dōTERRA Europe BOGO-ti so na voljo vsem Wellness Avdokatom, Wholesale Customerjem in Retail Customerjem
izključno na evropskih trgih.
Koliko BOGO-tov na dan lahko kupim?
Vsaka ponudba BOGO ima omejitev pet izdelkov na posamezen račun.
Lahko združujem BOGO-te iz različnih dni in tako prihranim na poštnini?
Ja! V vsakem promocijskem obdobju bodo na voljo tri ponudbe BOGO. Vse tri ponudbe BOGO lahko združite v eno
naročilo in prihranite stroške pošiljanja med vsakim 72-urnim promocijskim obdobjem.
Ali lahko združim vse ponudbe BOGO obeh promocijskih obdobij v eno naročilo?
Ne, vseh ponudb BOGO obeh promocijskih obdobij ni mogoče združiti v eno naročilo. Med vsakim promocijskim
obdobjem lahko izkoristite samo tri razpoložljive ponudbe BOGO. Po koncu promocijskega obdobja ne boste mogli
naročiti nobene od teh ponudb BOGO več. To pomeni, da med drugim promocijskim obdobjem ne boste mogli
naročiti nobene ponudbe BOGO iz prvega promocijskega obdobja.
Kako vem ali je bilo moje naročilo oddano in potrjeno?
Elektronska pošta s potrditvijo naročila bo poslana na elektronski naslov, ki je naveden v vašem dōTERRA računu.
Ali BOGO-ti štejejo k kvalifikaciji in točkam za Loyalty Rewards Program (LRP)?
Da, točke se prislužijo v skladu z veljavnimi pogoji in navodili. LRP naročila oddana s 50PV ali več, bodo prejela
točke v skladu s trenutno doseženim odstotkom, ki pripada posameznemu članu. Točke bodo izračunane na osnovi
izdelka, ki šteje za nakup. Na primer: če je promocija kupite 1 Limono, dobite 1 Terashield brezplačno, pridobite v
LRP točke oziroma PV limone.
LRP naročila oddana za manj kot 50 PV ne prinašajo LRP točk.
Ali lahko BOGO-te poravnam s točkami iz LRP?
Ne, BOGO-tov se ne da poravnati s točkami.
Ali lahko BOGO-te plačam z nakazilom ali trajnikom?
Ne, BOGO-ti morajo biti poravnani s kreditno kartico ali AR.
Vprašanja?
V kolikor imate dodatna vprašanja, prosim kontaktirajte storitve za stranke.

