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กำำ�ลัังแบกำถัังน้ำำ��

•  ทำำ�ง�นเพ่ื่�อห�เล้ี้�ยงช้ีพื่ไปวัันๆ 

• ถููกคนอ่�นควับคุมควั�มเจริิญก้�วัหน้�แลี้ะริ�ยได้้ของคุณ 

• ถููกจำ�กัด้เสร้ิภ�พื่ในก�ริใช้ีเวัลี้�

• กำ�ลัี้งสร้ิ�งควั�มฝัันของผูู้้อ่�น

กำำ�ลัังสร้้�งท่่อส่งน้ำำ��ให้้ตััวเอง 

•  สร้ิ�งริ�ยได้้อย่�งต่่อเน่�องจ�กลูี้กค้�ปริะจำ�

•  คุณควับคุมควั�มก้�วัหน้�แลี้ะริ�ยได้้ของคุณเอง

• คุณม้อิสริะในก�ริเล่ี้อกต่�ริ�งช้ีวิัต่ของคุณเอง

• คุณทำำ�ควั�มฝัันของคุณให้เป็นจริิง

คุุณพร้้อมห้รื้อยัังท่่�จะใช้้ชี้วิตัอย่ั�งน่้ำ�จดจำ�

คุว�มห้ม�ยัชี้วิตัของคุุณคืุออะไร้? 

    ม่ผู้้้คุน้ำม�กำม�ยัใช้้ชี้วิตัไปกัำบกำ�ร้ท่ำ�ง�น้ำเพื�อห้�เล่ั�ยังชี้พ ทั่�งท่่�ไม่ตัอบโจท่ย์ัของชี้วิตัห้รื้อข�ดจุดมุ่งห้ม�ยัท่่�ชั้ดเจน้ำ
 เมื�อคุุณก้ำ�วเข้�ม�ท่ำ�ง�น้ำกัำบโดเท่อร์้ร่้� คุุณจะส�ม�ร้ถัมอบโอกำ�สแลัะสร้้�งอิสร้ภ�พให้้กัำบชี้วิตัของผู้้้อื�น้ำเพื�อสร้้�งร้�ยัได้อย่ั�งต่ัอเนื้ำ�อง 

ตัอน้ำน่้ำ�คุุณอย่้ัท่่�ไห้น้ำ? 

ม่ผู้้้ช้�ยัคุน้ำห้น่้ำ�งห้�เล่ั�ยังชี้พด้วยักำ�ร้แบกำถัังน้ำำ�� ห้ลัังจ�กำผู่้�น้ำไปห้ลั�ยัปีเข�ก็ำเบื�อห้น่้ำ�ยักัำบ
กำ�ร้แบกำถัังน้ำำ��

ใน้ำวนั้ำท่่�เข�เปิดท่่อส่งน้ำำ��เป็น้ำคุรั้�งแร้กำ
 มนั้ำเป็น้ำวนั้ำท่่�ทุ่กำสิ�งท่กุำอย่ั�งได้เปลั่�ยัน้ำแปลังไป 

หรืือ

ทุำกวัันเข�จะแบกนำ��ใส่ถัูงจ�กแหล่ี้งนำ��ท้ำ�ใกล้ี้ท้ำ�สุด้กับ

หมู่บ้�นของเข�ซ่ึ่�งอยู่ห่�งออกไปหลี้�ยไมล์ี้

 ถู้�เข�ต้่องก�ริห�เงินให้ได้้ม�กข่�น

เข�ก็ต้่องทำำ�ง�นแบกถัูงนำ��ต่่อไป 

 เข�ได้้แริงบันด้�ลี้ใจริะหว่ั�งท้ำ�รู้ิส่กเบ่�อ

หน่�ยกับก�ริแบกถัูงนำ�� ถู้�ห�กว่ั�เข�ใช้ี

เวัลี้�ว่ั�งแลี้ะอะไหล่ี้ท้ำ�ม้เพ่ื่�อสร้ิ�งท่ำอส่งนำ�� 

ท้ำ�ยท้ำ�สุด้เข�จะไม่ต้่องแบกถัูงนำ��อ้กต่่อไป 

เม่�อคิด้ได้้เช่ีนนั�น เข�ก็ลี้งม่อทำำ�ง�นอย่�งหนัก

เป็นเวัลี้�2-3 ปีเพ่ื่�อสร้ิ�งท่ำอส่งนำ��

 เข�ปริะสบควั�มสำ�เร็ิจในก�ริลี้ำ�เล้ี้ยงนำ��
อย่�งต่่อเน่�อง ซ่ึ่�งได้้เปล้ี้�ยนวิัถู้ช้ีวิัต่ของชี�วับ้�น

แลี้ะตั่วัเข�ให้ด้้ข่�นริวัมถู่งสร้ิ�งริ�ยได้้
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•  ได้้ชื่่�อว่่าเป็็นบริิษััทนำ�ามัันหอมัริะเหยท่�ใหญ่่ท่�สุุด้ในโลก โด้ย

อ้างอิงข้้อมัูลจากบริิษััท Verify Markets

•  มั่สุ่ว่นแบ่งทางการิตลาด้ข้องธุุริกิจดู้แลสุุข้ภาพมัูลค่่า 4.2 

ล้านล้านด้อลลาริ์

• จัด้จำาหน่ายใน 110 ป็ริะเทศ

•  ผลิตภัณฑ์์มั่คุ่ณภาพท่�เป็็นเอกลักษัณ์และไมั่มั่ใค่ริเท่ยบได้้ 

(96% ข้องนำ�ามัันหอมัริะเหยโด้เทอร์ิริ่าถููกกลั�นแบบพิเศษั)

•  ข้ับเค่ล่�อนบริิษััทด้ว้่ยท่มัผู้บริิหาริ ผู้ค่ิด้ค้่นนว่ัตกริริมัและ

เต็มัเป็่�ยมัไป็ด้้ว่ยป็ริะสุบการิณ์ท่�ริว่มักันมัากกว่่า 150 ป็่ 

THE dōTERRA DIFFERENCE

ทำาลายสุถูิติในการิ
ริักษัาฐานลูกค่้า 

กำ�ร้แน้ำะน้ำำ�ตั�มแบบแผู้น้ำของโดเท่อร์้ร่้�

•  นำาเสุนอผลิตภัณฑ์์ท่�มั่ป็ริะสุิทธุิภาพ

•  ข้ายสุินค่้าโด้ยไมั่ค่ำานึงถึูงโอกาสุ

•   แบ่งป็ันไลฟ์์สุไตล์เพ่�อทำาให้ลูกค่้ามั่สุุข้ภาพด้่

ได้รั้บกำ�ร้ท่ดสอบแลัะรั้บร้องม�กำท่่�สุดใน้ำโลักำ

ม่ล้ักำคุ้�ม�กำกำว่� 5 ล้ั�น้ำคุน้ำ 

 

ม่ปร้ะสิท่ธิิภ�พ ได้รั้บกำ�ร้พิส้จน์้ำ กำ�ร้ด้แลั

สร้้�งกำ�ร้เปล่ั�ยัน้ำแปลัง

•  สุริ้างโอกาสุทางเศริษัฐกิจและค่ว่ามัมัั�นค่งทางการิ
เงินในป็ริะเทศกำาลังพัฒนา 

•   ตอบแทนชุื่มัชื่นท่�ด้้อยโอกาสุผ่านมัูลนิธุิโด้เทอริ์ริ่า 
ฮี่ลลิ�ง แฮีนด้์  

•   จ่ายค่่าตอบแทนให้กับเกษัตริกริอย่างเป็็นธุริริมัและ
ริักษัาค่ว่ามัริู้ทางการิเกษัตริผ่านโค่ริงการิ โค่-อิมั
แพ็ค่ ซอริ์ซซิ�ง 

•  เริ่ยนริู้เพิ�มัเติมัได้้ท่� sourcetoyou.com

กำ�ร้ผู้ลิัตัของโดเท่อร์้ร่้�เชื้�อมโยังกัำบห้ลั�ยัชี้วิตั
 

ข้ณะท่�ธุรุิกิจข้องคุ่ณกำาลังเติบโต หลายชื่่ว่ิตได้้ถููกยก
ริะด้ับค่ว่ามัเป็็นอยู่ เพริาะทุกการิสุั�งซ่�อสุ่งผลให้ชื่่ว่ิต
ข้องเกษัตริกริและผู้ค่นในชืุ่มัชื่นทั�ว่โลกด้่ข้ึ�น 

กำ�ร้เติับโตัของโดเท่อร์้ร่้�

ท่ำ�ไมถ่ังต้ัองร่้วมง�น้ำกัำบโดเท่อร์้ร่้�? 
โดเท่อร์้ร่้�ถ้ักำก่ำอตัั�งใน้ำปี 2008 ด้วยัคุว�มมุ่งมั�น้ำท่่�จะส่งต่ัอน้ำำ��มัน้ำห้อมร้ะเห้ยัคุุณภ�พส้งสุดให้้กัำบผู้้้คุน้ำบน้ำโลักำใบน่้ำ� 

ธุิร้กิำจข�ยัตัร้งทั่�วไป

•  ทำางานผ่านการิสุริ้างโอกาสุทางธุุริกิจ

•  การิข้ายสุินค่้าข้ึ�นอยู่กับโอกาสุท่�ได้้ริับ

• ข้ายโอกาสุ

ก้ำ�วข้�น้ำเป็น้ำบริ้ษััท่ท่่�ม่ร้�ยัได้
พัน้ำล้ั�น้ำดอลัลั�ร์้ใน้ำร้ะยัะเวลั�เพ่ยัง 7 ปี! 

คุุณภาพของโดเทอรื์รื่า และมาตรืฐาน

การืกล่�นนำ�าม่นหอมรืะเหยท่�บริืสุุทธิ์ิ� 

หรืือ
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คุ้น้ำห้�คุว�มเป็น้ำไปได้ท่่�ไม่สิ�น้ำสุด 
แผู้น้ำกำ�ร้จ่�ยัผู้ลัตัอบแท่น้ำท่่�คุร้อบคุลุัมของโดเท่อร์้ร่้� 

เป็น้ำเคุรื้�องมือท่่�ถ้ักำพิส้จน์้ำแล้ัวว่�ม่ปร้ะสิท่ธิิภ�พใน้ำกำ�ร้สร้้�งร้�ยัได้ท่่�ยัั�งยืัน้ำ

ใน้ำขณะเด่ยัวกัำน้ำก็ำกำร้ะตุ้ัน้ำกำ�ร้เป็น้ำน้ำำ��ห้น่้ำ�งอัน้ำเด่ยัวแลัะกำ�ร้ท่ำ�ง�น้ำร่้วมกัำน้ำอ่กำด้วยั 

3 6 18 27 37

นำาพาลูกท่มั 3 ค่นไป็สุู่ตำาแหน่ง เอล่ท 

75,200 บ. /เด้่อน*

นำาพาลูกท่มั 3 ค่นไป็สุู่ตำาแหน่ง 

พริ่เมั่ยริ์ 
158,656 บ. /เด้่อน**

นำาพาลูกท่มั 3 ค่นไป็สุู่

ตำาแหน่งซิลเว่อริ์ 
308,032 บ. /เด้่อน**

ตัำ�แห้น้ำง่ 

จำ�น้ำวน้ำเดือน้ำเฉล่ั�ยั
เพื�อใช้้ปรั้บตัำ�แห้น้ำ่ง

42

นำาพาลูกท่มั 4 ค่นไป็สุู่

ตำาแหน่ง ซิลเว่อริ์ 
544,192 บ. /เด้่อน*

ซิลัเวอร้์

โกำลัด์ 

แพลัตัิน้ำัม

ไดมอน้ำด์

ส่วน้ำเสริ้ม
ร้�ยัได้ของคุุณ

จ่�ยัเงิน้ำ
ซื�อผู้ลิัตัภัณฑ์ข์องคุุณ

กำ�ร้ท่ดแท่น้ำแลัะกำ�ร้เพิ�มพ้น้ำ
ร้�ยัได้

* ข้้อมัูลด้้านล่างอ้างอิงจากสุถูิติโด้ยเฉล่�ยข้องสุหริัฐอเมัริิกา ทั�งน่�โด้เทอริ์ริ่าไมั่ริับป็ริะกันริายได้้ท่�จะได้้รัิบ เน่�องจากริายได้้ท่�แท้จริิงข้องแต่ละค่น ข้ึ�นอยู่ค่ว่ามัทุ่มัเทและป็ริะสุิทธุิภาพในการิทำางาน
ข้องแต่ละค่น สุำาหริับริายละเอ่ยด้เพิ�มัเติมั โป็ริด้ดู้คู่่มั่อด้้านนโยบาย 

* ดู้ริายละเอ่ยด้แผนการิจ่ายผลตอบแทน ทั�งน่�ตัว่เลข้ท่�แสุด้งเป็็นค่่าเฉล่�ยป็ริะจำาป็่ 2019 ข้องตลาด้สุหริัฐอเมัริิกา  

ริายได้สุ้่ว่นบุค่ค่ลอาจน้อยกว่่าค่่าเฉล่�ยด้ังกล่าว่   

ดู้ริายงานสุริุป็โอกาสุในการิข้ายและริายได้้ป็่ 2019 ท่� doterra.com/US/en/quick-reference  

3K
แนะนำ�ลีู้กค้� 15 คนข่�นไป 

11,424 บ./เดืือน*

เอลั่ท่
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แนะนำาลูกค่้า 25 ค่นข้ึ�นไป็  
28,032 บ. /เด่้อน*

อย�างน�อย 5 พัน

2k+ 2k+

พร้ีเม่ยัร้์ 

Ex Ex
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D
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ฟาสต์สตาร์ท โบนัส* 

รับรายได้้ จากโบนััสที่่�ได้้จากการแนัะนัำา

ให้้สมาชิิกให้ม่เป็็นัเวลา 60 วันัแรก ผู้้้

แนัะนัำาสมาชิิกต้้องม่คะแนันั LRP จำานัวนั 

100 PV เพื่่�อรับโบนััส 

แนะนำ� 

ระดับ  1  

20%

แนะนำ� 

ระดับ  2  

10%

แนะนำ� 

ระดับ  3  

5%

รับค่่าค่อมมิชชั�นเพื่่�อการเร่�มต้นท่�รวด้เร็ว

ยูนิเลเวลโบนัส 
จ่่ายเป็็นรายเด่้อนสำาหรับท่ม (องค์่กร) ตามป็ร่มาณรายได้้ท่�นอกเหน่อจ่าก  
ฟาสต์สตาร์ท โบนัส (60 วันแรกของสมาช่ก)
ด้ว้ยการวางโครงสรา้งสมาชิกิแบบขั้้�นบน้ได้เจ็ด็้ระด้บ้น้�จ็ะช่ิวยจ็ด้้กลุ่่ม่สมาชิกิตามความสามารถ ซึ่่�งสมาชิกิ 
ที่้�ขั้าด้คณ่สมบต้จิ็ะถกูจ็ด้้ไวด้้า้นลุ่า่งขั้องฐาน  

ระดั้บ 1

ระดั้บ 2

ระดั้บ 3

ระดั้บ 4

ระดั้บ 5

ระดั้บ 6

ระดั้บ 7

เอลุ่้ที่ จ็ะได้้ร้บโบน้สถ่งระด้้บน้� 

พร้เม้ยร์ จ็ะได้้ร้บโบน้สถ่งระด้้บน้� 

ซึ่ิลุ่เวอร์ขั้่�นไป จ็ะได้้ร้บโบน้สถง่ระด้้บน้� 

ระด้้บใน  

องค์กร 

2%

3%

5%

5%

6%

6%

7%
เปอร์เซ็ึ่นต์ท้ี่�จ่็าย

เท้ี่ยบก้บปริมาณ

รายเดื้อน 

3

9

27

81

243

729

2187

จ็ำานวนคน

฿288

รายได้้ข่ั้�นอยู่ก้บ  

ปริมาณคำาส้�งซืึ่�อ 150 PV 

เพื่าเวอร์ออฟทร่ ท่มโบนัส* 
คุุณ  
100 PV   

การสั่่�งซื้้�อของ LRP 

1,600 บ. 
ระด่บ 1 
(3+)

 คะแน
น

ของทีม 600 (TV) 

8,000 บ. 
ระด่บ 2 
(3x3=9+)

48,000 บ. 
ระด่บ 3 
(9x3=27+)

จ่่ายเป็็นรายเด้่อน 

ขึ้้�นัอยู่้่กับโครงสร้างขึ้องแต้่ละที่่ม  
ต้้องม่ 600 TV เพื่่�อรับโบนััสนั่�

ล่ด้เด้อร์ช่ป็  
โบนัส 

จ่่ายเป็็นรายเด่้อนเพ่ื่�อให้

รางวัลกับล่ด้เด้อร์ของเรา: 

7.25 เป็อร์เซ็น็ัต้์ ขึ้องป็ริมาณรายู่
ได้้ที่ั�วโลกแบ่งให้ก้ับล่ด้เด้อร์ในั
แต้่ละต้ำาแห้น่ัง

71

Incom
e

58

นำาพาลุู่กที่้ม 5 คนไปสู่ระด้้บ 

โกลุ่ด้์  
1,241,472 บ. /เด้ือน*

นำาพาลูุ่กท้ี่ม 6 คนไปสู่ระด้้บ 

แพลุ่ติน้ม 
3,455,616 บ. /เด้ือน*

ล่ด้เด้อร์ช่ป็

ยูนิเลเวล

เพื่าเวอร์ออฟทรี

ฟาสต์สตาร์ท

บลู
ได้มอนด้์

เพื่รสิเด้นเชียล
ได้มอนด้์

1.25%
พรเีมยีร์ 

ซิลิเวอร์ และ
โกลด์ 

1%
ไดมอนด์

2%

ซิลิเวอร์ โกลด์ 
และแพลติินมั

1%

บลไูดมอนด์

1%

ไดมอนด์ บลไูดมอนด์ 
และเพรสิเิดนเชียีล 

ไดมอนด์

1%

เพรสิเิดนเชียีล 

ไดมอนด์

การทด้แทนและการเพิื่�มพูื่น
รายได้้

* ดู้รายลุ่ะเอ้ยด้แผนการจ็่ายผลุ่ตอบแที่น ที่้�งน้�ต้วเลุ่ขั้ที่้�แสด้งเป็นค่าเฉลุ่้�ยประจ็ำาปี 2019 ขั้องตลุ่าด้สหร้ฐอเมริกา รายได้้

ส่วนบ่คคลุ่อาจ็น้อยกว่าค่าเฉลุ่้�ยด้้งกลุ่่าว  ดู้รายงานสร่ปโอกาสในการขั้ายแลุ่ะรายได้้ปี 2019 ที่้� doterra.com/US/en/

quick-reference 

฿1,568

฿8,064

฿27,488

฿97,472

฿307,424

฿1,042,272

G G

G

G

G

P P P P P
P

BD

PD +

P

G G
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“ริะบบเค่ร่ิอข่้ายผนว่กเข้้ากับการิ

แนะนำาผลิตภัณฑ์์คุ่ณภาพเย่�ยมั 

หร่ิอบริิการิ การินำาเสุนอ ทำาให้เกิด้

โอกาสุท่�หาจากท่�ใด้ไม่ัได้้อ่กแล้ว่ 

เพ่�อทำาให้ช่ื่วิ่ตค่ว่ามัเป็็นอยู่ข้อง

ผู้ค่นด่้ขึ้�น ” 

- บ็อบ เบิร์ิก 

เร้�แตั่ลัะคุน้ำม่โอกำ�สสร้้�งแลัะใช้้ช้ีวิตัใน้ำแบบท่่�เร้�ตั้องกำ�ร้ เมื�อคุุณเข้�ม�ท่ำ�ง�น้ำกัำบโดเท่อร้์ร้่� 
คุุณจะส�ม�ร้ถัสร้้�งอิสร้ภ�พท่�งกำ�ร้เงิน้ำผู้่�น้ำกำ�ร้ม่ร้�ยัได้จำ�น้ำวน้ำม�กำอยั่�งตั่อเน้ำื�อง 

สร้้�งร้�ยัได้ม�กำข้�น้ำ ท่ำ�ง�น้ำท่่�ส�ม�ร้ถัผู่้อน้ำแร้ง ท่ำ�ใน้ำสิ�งท่่�คุุณรั้กำ

เปล่ั�ยัน้ำชี้วิตั 

ปัจจัยัใดท่่�จะส่งผู้ลักำร้ะท่บม�กำท่่�สุดใน้ำชี้วิตัของคุุณ? 

ด้วยักำ�ร้สร้้�งร้�ยัได้

ทำำ�ง�นเพ่ื่�อปลี้ด้หน้�

สะสมเงินในบัญช้ีออมทำรัิพื่ย์ม�กข่�น

สร้ิ�งวิันัยทำ�งก�ริเงินท้ำ�ด้้ข่�น

เป็นผูู้้ช่ีวัยเหล่ี้อกิจกริริมก�ริกุศลี้

ก�ริท่ำองเท้ำ�ยวั

ก�ริศ่กษ�

ให้ทำำ�กิจกริริมเพ่ื่�อส�ธ�ริณะ 

ใช้ีเวัลี้�กับคริอบครัิวั

ส�ม�ริถูกำ�หนด้เวัลี้�ก�ริทำำ�ง�นได้้

สร้ิ�งควั�มฝัันของคุณ

เน้นก�ริพัื่ฒน�ต่นเอง

วั�งแผู้นแลี้ะเต่ร้ิยมควั�มพื่ร้ิอมทำ�งก�ริเงิน

6
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เส้้นทางไหนท่�จะดี่ไซน์ไว้้เพื่่�อคุุณ? 

แนะนำาลููกคุ้าไม่่ก่�รายต่่อเด่ีอน 

เป้้าหม่าย

ก้้าวสู่่�ตำำาแหน่�งเอลีีท

ใน่  2–3 เดืือน่ 

ใช้้อย่�างน่้อย่ 6 เดืือน่ 

เพื่ื�อก้้าวสู่่�ตำำาแหน่�ง

พื่รีีเมียี่รี์

11,424-28,032 บ. /เด่ีอน* 

เอลู่ท — เป้้าหม่ายรายได้ีของ

ต่ำาแหน่งพื่รีเม่่ยร์

เวลีาที�คาดืว�าตำ้องใช้้  
สู่ำาหรีับก้ารีสู่รี้างรีาย่ไดื้พื่ารี์ทไทมี์ *: 

เวลีาที�คาดืว�าตำ้องใช้้  
สู่ำาหรีับก้ารีสู่รี้างรีาย่ไดื้พื่ารี์ทไทมี์ *: 

เวลีาที�คาดืว�าตำ้องใช้้  
สู่ำาหรีับก้ารีสู่รี้างรีาย่ไดื้พื่ารี์ทไทมี์ *: 

3–10 ชั่่�วโมง  
ต่่อสั่ปดาห์์ 

 

ผลิูต่ภััณฑ์์ท่�ส้ร้างรายได้ีให้คุุณ 

28,032-158,656 บ. /เด่ีอน* 

พื่รีเม่่ยร์  —เป้้าหม่ายรายได้ีของ

ต่ำาแหน่งโกลูด์ี  

10–30ช่ั่�วโมง  
ต่่อส่ัปดาห์์  

เป้้าหม่าย

158,656-544,192 บ. /เด่ีอน*
โกลูด์ี —เป้้าหม่ายรายได้ีของ
ต่ำาแหน่งไดีม่อนด์ี

แนะนำาลููกคุ้าอย่างน้อย 8 ราย 

แลูะม่่ผู้ทำาธุุรกิจ 2 รายต่่อเด่ีอน 

25–50 ช่ัวโมง  

ต่อสัปดาห์

เป้้าหม่าย

ร่ว้ม่งานกับโดีเทอร์ร่า เพื่่�อให้คุว้าม่ฝัันคุุณเป้็นจริง

ส้ร้างรายได้ีเส้ริม่

ส้ร้างรายได้ีระยะยาว้

ก้้าวสู่่�ตำำาแหน่�ง

โก้ลีดื์ ใน่ 6-9 

เดืือน่ 

ดื่รีาย่งาน่สู่รีุปโอก้าสู่ใน่ก้ารีขาย่แลีะรีาย่ได้ืปี 2019 ที� doterra.com/US/en/quick-reference  โดืเทอร์ีรี�าไมี�รัีบปรีะก้ัน่รีาย่ไดื้ที�จะไดื้รีับ เน่ื�องจาก้รีาย่ไดื้ที�แท้จรีิงของแตำ�ลีะคน่ ข้�น่อย่่�ความีทุ�มีเทแลีะปรีะสู่ิทธิิภาพื่ใน่ก้ารีทำางาน่ของ

แตำ�ลีะคน่ สู่ำาหรีับรีาย่ลีะเอีย่ดืเพื่ิ�มีเตำิมี โปรีดืดื่ค่�มีือดื้าน่น่โย่บาย่ 

* ดื่รีาย่ลีะเอีย่ดืแผน่ก้ารีจ�าย่ผลีตำอบแทน่ ทั�งน่ี�ตำัวเลีขที�แสู่ดืงเป็น่ค�าเฉลีี�ย่ปรีะจำาปี 2019 ของตำลีาดืสู่หรีัฐอเมีริีก้า รีาย่ไดื้สู่�วน่บุคคลีอาจน่้อย่ก้ว�าค�าเฉลีี�ย่ดืังก้ลี�าว  

E

D

G

G

P

P

แนะนำาลููกคุ้าอย่างน้อย 4 ราย  

แลูะม่่ผู้ทำาธุุรกิจ 1 รายต่่อเด่ีอน 

ก้้าวสู่่�ตำำาแหน่�ง

พื่รีีเมีีย่รี์ใน่ 

3-9 เดืือน่

ก้้าวสู่่�ตำำาแหน่�ง

โก้ลีดื์ใน่ 1-2 ปี 

7

Build_TH_TH_110520_ok.indd   7Build_TH_TH_110520_ok.indd   7 16/1/2564 BE   16:4416/1/2564 BE   16:44



เติรียมติัวให้พื่ริ้อมสำ�หริับควั�มสำ�เริ็จ
ผู้่�นก�ริศ่กษ�ปริะโยชีน์ ของผู้ลี้ิต่ภัณฑ์์
โด้เทำอริ์ริ่� แลี้ะริะบบก�ริฝัึกอบริมทำ้�ได้้
ริับก�ริริับริอง 

PREPARE
เชีิญชีวนผูู้้อ่�นให้เริ้ยนริู้ แนวัทำ�ง
ธริริมชี�ต่ิบำ�บัด้ของโด้เทำอริ์ริ่� ริวัม
ถู่งโอก�สทำ�งธุริกิจทำ้�เก้�ยวัข้อง 

INVITE

I

1. ใช้้ผู้ลิัตัภัณฑ์์ของโดเท่อร์้ร่้� 

อน้ำ�คุตัของคุุณ อน้ำ�คุตัของคุุณ

นำ�เสินอเริ่�องริ�วัของโด้เทำอริ์ริ่�ทำ้�
เก้�ยวักับก�ริม้สุขภ�พื่ทำ้�ด้้แลี้ะอิสริภ�พื่
ทำ�งก�ริเงิน

PRESENT

ใน้ำกำ�ร้เปล่ั�ยัน้ำแปลังช้ีวิตั คุุณจำ�เป็น้ำตั้องตัั�งใจท่่�จะสร้้�ง
เส้น้ำท่�งเดิน้ำส้่เป้�ห้ม�ยั (PIPES) ยิั�งลังมือท่ำ�แลัะใส่คุว�ม
พยั�ยั�มม�กำเท่่�ไห้ร้่ คุุณจะได้ผู้ลัลััพธิ์ม�กำเท่่�นั้ำ�น้ำ 

ใช้้เคุรื้�องมือเห้ล่ั�น่้ำ�เพื�อสนั้ำบสนุ้ำน้ำกิำจกำร้ร้มใน้ำกำ�ร้สร้้�งเส้น้ำท่�งส่้เป้�ห้ม�ยั 
ร้วมถ่ังแบ่งปัน้ำแลัะบอกำต่ัอคุว�มสำ�เร็้จอื�น้ำๆ  

คุว�มสำ�เร็้จเป็น้ำเรื้�องง่�ยั
3 ขั�น้ำตัอน้ำง�่ยัๆ ใน้ำกำ�ร้สร้้�ง
คุว�มมั�น้ำคุงท่�งกำ�ร้เงนิ้ำของคุุณ 

คู่มือShareคู่มือ Live คู่มือBuildร�ยชีื�อ

P I P
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2. แบ่งปัน้ำโดเท่อร์้ร่้� 3. สอน้ำแลัะให้้คุว�มร้้้

อน้ำ�คุตัของคุุณ ท่่มแลัะองค์ุกำร้ของคุุณ

สินับสินุนลีู้กค้�ของคุณแลี้ะ 

ผูู้้ทำำ�ธุริกิจในองค์กริให้ปริะสบควั�มสำ�เริ็จ 

แนะนำ�แลี้ะเพื่ิ�มข้ด้ควั�มส�ม�ริถูให้กับผูู้้อ่�นด้้วัย
ธริริมชี�ต่ิบำ�บัด้แลี้ะเชีิญชีวันพื่วักเข�ม�เปลี้้�ยนชี้วัิต่ 

ENROLL SUPPORT

คุว�มสำ�เร็้จเป็น้ำเรื้�องง่�ยั

E S

9
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เสริ้มพลัังคุว�มสำ�เร็้จให้้ตััวคุุณ 
เร้ิ�มตั้น้ำกำ�ร้เปล่ั�ยัน้ำแปลังช้ีวิตั สร้้�งอิสร้ภ�พ
ท่�งกำ�ร้เงิน้ำ โดยัท่ำ�ตั�มขั�น้ำตัอน้ำดังตั่อไปน่้ำ�

ขั�น้ำตัอน้ำกำ�ร้

ม่ไลัฟ์สไตัล์ัเพื�อสุขภ�พท่่�ด่

 พื่บกับก�รินำ�เสนอแนวัทำ�งธริริมชี�ต่ิบำ�บัด้
ริวัมถู่งก�ริแนะนำ�ให้ผูู้้อ่�น 

 ริับคู่ม่อ LIVE แลี้ะภ�พื่ริวัมของไลี้ฟ์์สไต่ลี้์ 

ใชี้ผู้ลี้ิต่ภัณฑ์์ของคุณผู้่�นแผู้นก�ริดู้แลี้
สุขภ�พื่ปริะจำ�วัันของคุณ

แบ่งปัน้ำให้้กัำบผู้้้อื�น้ำ

Share
เริิ�มสริ้�งริ�ยชี่�อของคุณในหน้�ถัูด้ไป 

ริับคู่ม่อสำ�หรัิบแชีริ์แลี้ะเริ้ยนริู้เก้�ยวักับ                             
วัิธ้ก�ริแชีริ์ทำ้�ม้ปริะสิทำธิภ�พื่ 

วั�งแผู้นต่�ริ�งเวัลี้�แลี้ะก�รินำ�เสนอ 

Live
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14. 29.

15. 30.

1. 16.

5. 20.

3. 18.

7. 22.

10. 25.

2. 17.

6. 21.

9. 24.

4. 19.

8. 23.

11. 26.

12. 27.

13. 28.

ร่้วมกัำน้ำแบ่งปัน้ำแลัะสร้้�งกำ�ร้เปล่ั�ยัน้ำแปลังผู่้�น้ำกิำจกำร้ร้มของท่่�ปร้้กำษั�ด้�น้ำสุขภ�พโดเท่อร์้ร่้�ทั่�วโลักำ 

ร้�ยัช้ื�อ
คุุณอยั�กำจะเปล่ั�ยัน้ำชี้วิตัของใคุร้บ้�ง? 

ร้�ยัชื้�อ
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สร้้�งคุว�มห้วัง 

สร้้�งสร้ร้คุ์จิตัใจ 

สร้้�งผู้้้น้ำำ� 

ส้่คุว�มฝััน้ำเป็น้ำจร้ิง

โอกำ�สท่่�ม่คุว�มห้ม�ยัของท่่�ปร้้กำษั�ด้�น้ำสุขภ�พ โดเท่อร์้ร้่� 

*60214210*
v1                                            60214210

Build–TH TH 110520
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โดเท่อร์้ร่้�
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