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การแชร์เร่�องราวเกิดข้ึ้�นโดยธรรมชาติิ
เรามักจะบอกต่ิอเร่�องราวดีๆ เม่�อคนเราพบเจอเร่�องราวมหััศจรรย์ทีี่�เปลีี่�ยนชีวิติเรา 

จัดคลี่าสหัร่อการพูดคุยส่วนตัิว 

ทำำ�ร�ยช่ื่�อแขกท่ำ�คุุณต้้องก�รเชิื่ญเข้�ร่วมง�น (เช่ื่น คุรอบคุรัว เพ่ื่�อน เพ่ื่�อนบ้�นและเพ่ื่�อนร่วมง�น) ว�งกำ�หนดก�รของง�นกับล่ดเดอร์ในไลน์ของ
คุุณและเคุร่�องม่อต่้�ง ๆ  เพ่ื่�อประกอบก�รนำ�เสนอของคุุณ ทัำ�งน่�รูปแบบก�รจััดก�รอบรมจัะถููกจััดในรูปแบบตั้วต่้อตั้ว หร่อทำ�งออนไลน์ก็ได้

ที่ำาไมต้ิองแชร์เร่�องราวขึ้องโดเที่อร์ร่า?

จััดคลาสเพ่ื่�อนำำาเสนำอผลิตภััณฑ์์ของโดเทอร์์ร่์า
ให้้กัับเพ่ื่�อนำและคร์อบครั์วของคุณช่่วยให้้
พื่วกัเขาดูแลสุขภัาพื่ด้วยวิธีีกัาร์ทางธีร์ร์มช่าติ 

รั์บผลิตภััณฑ์์ฟรี์ห้ร่์อค่าคอมมิช่ชั่�นำ   เม่�อสมาชิ่กั
ของคุณซื้่�อผลิตภััณฑ์์(สอบถามลีดเดอร์์ของ

คุณสำาห้ร์ับร์ายละเอียดเพื่ิ�มเติม) 

สร้างพลี่ังใหั้กับผู้อ่�น รับรางวัลี่ สร้างรายได้
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คุณต้ิองการจะเปลีี่�ยนแปลี่งชีวิติขึ้องใคร?  (ลี่องหัาวิธีทีี่�ดีทีี่�สุด) 

ชี่วิตของคุณจัะเปลี�ยนำแปลงไป ด้วยกัาร์สร้์าง
ร์ายได้และสร้์างความมั�นำคงทางกัาร์เงินำ จัากั
กัาร์แช่ร์์ผลิตภััณฑ์์ของโดเทอร์์ร่์าและโอกัาส

ในำกัาร์ทำาธุีร์กิัจัให้้กัับผู้อ่�นำ 
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คุณจะปล่ี่อยให้ัมันเป็นไปติามธรรมชาติิไหัม?

•  ก�รแชื่ร์ของคุุณจัะม่คุว�มหม�ยม�กยิ�งข้�น ถู้�
 คุุณใช้ื่คุำ�ถู�มเพ่ื่�อคุ้นห�คุว�มต้้องก�รในก�ร
ดูแลสุขภ�พื่ของพื่วกเข�ระหว่�งก�รสนทำน� 

•  แชื่ร์ประสบก�รณ์และอธิิบ�ยเก่�ยวกับคุุณ
ประโยชื่น์ท่ำ�ได้รับจั�กผลิต้ภัณฑ์์:  
เร์าต่างร์ู้ดีว่ากัาร์เร์ิ�มต้นำมันำยากัแค่ไห้นำ . . .     
เร์าช่อบที�นำำ�ามันำห้อมร์ะเห้ยของโดเทอร์์ร่์า 

   นำำ�ามันำสามาร์ถช่่วยเร์าได้ในำห้ลายๆ ด้านำ! 

•  ขออนุญ�ต้แชื่ร์ตั้วอย่�ง หร่อเร่�องร�ว:  
ฉัันำแค่อยากัร์ู้ว่าคุณจัะลองเปิดใจัใช่้ผลิตภััณฑ์์
ที�ทำาจัากัวัตถุดิบธีร์ร์มช่าติไห้ม? ถ้าห้ากัว่าฉัันำ
มอบตัวอย่างผลิตภััณฑ์์ คุณจัะลองใช่้มันำไห้ม? 

•  ขออนุญ�ต้ติ้ดต้�มผลภ�ยใน 48 ชัื่�วโมงและ
ข้อมูลสำ�หรับก�รติ้ดต่้อ: 
มันำจัะโอเคไห้มถ้าฉัันำขอติดต่อคุณในำอีกั2-3วันำ? 
คุณอยากัให้้ฉัันำโทร์ห้ร์่อส่งข้อความถึงคุณดี? 

ฉัันต่ิ�นเต้ินทีี่�ได้พบคุณ!              

เติรียมตัิวให้ัพร้อมกับการเรียนรู้ 

•  โทำรหร่อส่งข้อคุว�มถู้งพื่วกเข� 48 

ชัื่�วโมงก่อนง�นเริ�ม  เพ่ื่�อเต่้อนให้พื่วก

เข�เข้�ร่วม แชื่ร์ว่�คุุณต่้�นเต้้นม�กแคุ่

ไหน รวมถู้งเล่�ให้ฟัังว่�พื่วกเข�จัะได้

อะไรจั�กก�รเข้�ร่วม (น่�เป็นเพ่ื่ยงก�ร

แจ้ังเต่้อน; สำ�หรับคุนท่ำ�ย่นยันว่�จัะเข้�

ร่วมง�น): 
ฉัันำต่�นำเต้นำมากัที�ได้พื่บคุณ! คุณจัะต้อง

ช่อบที�เร์ียนำร์ู้วิธีีธีร์ร์มช่าติที�ดีๆ ในำกัาร์

ดูแลคร์อบคร์ัวของคุณ พื่าเพื่่�อนำมาร์่วม

กัิจักัร์ร์มและร์ับของขวัญฟร์ี! 

•  ส่งข้อคุว�มถู้งพื่วกเข� 2-4 ชัื่�วโมงก่อน

ง�นเริ�ม เน้นยำ��ว่�คุุณรู้ส้กต่้�นเต้้นท่ำ�

จัะเจัอพื่วกเข� แจ้ังให้พื่วกเข�ทำร�บ: 
สามาร์ถจัอดร์ถบนำถนำนำห้ร์่อ ตามซื้อย 

ฉัันำร์ู้สึกัต่�นำเต้นำที�จัะร์่วมสนำุกั และเร์ียนำร์ู้

ไปด้วยกัันำกัับทุกัคนำ!

•  เริ�มต้้นด้วยก�รติ้ดต่้อแบบตั้วต่้อตั้ว
 ออนไลน์หร่อทำ�งโทำรศััพื่ท์ำเพ่ื่�อรักษ�
คุว�มสัมพัื่นธ์ิของคุุณ  

•   เม่�อถู้งเวล�ท่ำ�เหม�ะสมให้ถู�มว่�:  
คุณมองห้าวิธีีกัาร์สร้์างร์ายได้เพิื่�มเติมอยู่
ไห้ม?  

• แชื่ร์มุมมองของคุุณ 
•  บอกพื่วกเข�ว่�ทำำ�ไมคุุณจ้ังน้กถู้งพื่วก

เข� และทำำ�ไมคุุณจ้ังอย�กจัะทำำ�ง�นกับ
พื่วกเข�

•  แจ้ังเต่้อนพื่วกเข� 4–24 ชัื่�วโมงล่วงหน้� โทำร
หร่อส่งข้อคุว�ม:  
ฉัันำรู้์สึกัต่�นำเต้นำที�จัะได้เจัอคุณ และช่่วยคุณ
ค้นำห้าโอกัาสที�ดี! 

YOU'RE

invited

แชร์ ประสบการณ์ การเช้ญ ถึงการนำาเสนอ การแจ้งเต่ิอน การนัดหัมาย

ที่ำาติามขัิ้�นติอนง่าย ๆ แลี่ะได้ผลี่ลัี่พธ์ทีี่�ดีนี� เพ่�อเช้ญเพ่�อนแลี่ะครอบครัวขิ้องคุณมารับฟัังการนำาเสนอผลิี่ติภััณฑ์์หัร่อ
โอกาสที่างธุรกิจ ซ่ึ่�งพวกเขิ้าจะได้เรียนรู้เพิ�มเติิมเกี�ยวกับโดเที่อร์ร่า 

3 ขัิ้�นติอนในการเช้ญ

แชร์ขิ้้อมูลี่เกี �ยวกับธุรกิจ

คุณเปิดใจทีี่�จะเรียนรู้เพิ�มเติิมหัร่อไม่?

•  คุำ�เชิื่ญเข้�ร่วมง�น ปรับแต่้งคุำ�เชิื่ญของคุุณ 

•   ถู�มด้วยวิธ่ิใดวิธ่ิหน้�งดังต่้อไปน่� หยุดและฟััง 

ว่�พื่วกเข�เคุยม่ประสบก�รณ์ นำ��มันหอม

ระเหยไหม:  
คุณเปิดใจัที�จัะเร์ียนำร์ู้เพื่ิ�มเติมเกัี�ยวกัับนำำ�ามันำ

ห้อมร์ะเห้ยห้ร์่อไม่?   

ห�กพื่วกเข�ยังใหม่กับก�รใช้ื่นำ��มันหอม

ระเหย:   
คุณเปิดใจักัับกัาร์ดูแลสุขภัาพื่ด้วยวิธีธีีร์ร์มช่าติ

ห้ร์่อไม่?  คุณร์ู้อะไร์บ้างเกัี�ยวกัับนำำ�ามันำห้อม

ร์ะเห้ย? คุณพื่ร์้อมที�จัะเร์ียนำร์ู้เพื่ิ�มเติมไห้ม? ฉัันำ

กัำาลังจัะจััดคลาสเร่์�อง, ห้ร์่อ เร์านำัดเจัอกันัำแบบ

ไห้นำที�ดีที�สุดสำาห้ร์ับคุณ? 

•  ขออนุญ�ต้เพ่ื่�อแจ้ังเต่้อน:  
เร์าอาจัจัะคล้ายกัันำ ฉัันำช่อบให้ม้ีกัาร์แจั้งเต่อนำ 

เอาเป็นำว่าฉัันำขอแจั้งเต่อนำกั่อนำที�คลาสจัะเร์ิ�ม

ได้ไห้ม? 

•  หล่กเล่�ยงก�รเชิื่ญผ่�นอ่เมล์ท่ำ�ส่งห�คุน

จัำ�นวนม�ก ข้อคุว�มหร่อคุำ�เชิื่ญทำ�งเฟัสบุ�คุ

•  ชัื่กชื่วนให้พื่วกเข�เร่ยนรู้เพิื่�มเติ้มเก่�ยวกับ
โอก�สท่ำ�โดเทำอร์ร่� 
คุณเปิดใจัที�จัะเรี์ยนำรู้์วิธีีกัาร์สร้์างร์ายได้เพิื่�ม
เติมกัับโดเทอร์์ร่์าไห้ม?  

•   เสนอตั้วเล่อก:  
ช่่วงเวลาไห้นำที�ดีที�สุดในำกัาร์คุยกัันำ? วันำจัันำทร์์
ห้ร่์อวันำพุื่ธี? ตอนำเช้่าห้ร่์อ ตอนำเย็นำ?    

•  กำ�หนดเวล�นัดหม�ยและคุำ�ต้อบรับ 
แล้วเร์าจัะเจัอกัันำวันำที� (วันำที�)   
เวลา (เวลา)       
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แชร์เร่ �องราวขิ้องคุณ แชร์ติัวอย่างผลี่ิติภััณฑ์์ แชร์ออนไลี่น์แชร์ประสบการณ์การใช้  
นำ�ามันหัอมระเหัย

จะแชร์ที่ี�ไหันแลี่ะเม่�อไหัร่

วิธิ่ทำ่�ด่ทำ่�สุดในก�รชื่่วยให้ผู้อ่�นทำ่�อย�กเร่ยนรู้เพื่ิ�มเติ้มเก่�ยวกับนำ��มันหอมระเหย คุ่อก�รแชื่ร์ประสบก�รณ์ส่วนต้ัว เล่อกวิธิ่ก�รทำ่�ด่ทำ่�สุด 

โอก�สในก�รแชื่ร์ม�กม�ยเกิดข้�นเสมอในแต้่ละวัน (ไม่ว่�จัะเป็นในง�นสังสรรคุ์หร่อง�นก่ฬ�, บนโซเชื่่ยลม่เด่ย, หร่อระหว่�งก�รต้่อแถูวทำ่�ร้�น
ก�แฟั)

แชื่ร์ประสบก�รณ์ก�รใชื่้นำ��มันหอมระเหยแบบกระชื่ับได้ทำุกทำ่�ทำุกเวล�ทำ่�ต้้องก�ร ยิ�งเข�ได้รับประสบก�รณ์เก่�ยวกับนำ��มันหอมระเหยจั�กคุุณม�ก
เทำ่�ไหร่ เข�ยิ�งต้้องก�รเร่ยนรู้เพื่ิ�มม�กเทำ่�นั�น ใชื่้ประโยชื่น์จั�กโอก�สทำ่�ม่เพื่่�อแชื่ร์ประสบก�รณ์ของคุุณ

ติัวอย่างไอเดีย

แชื่ร์นำ��มันหอมระเหยเพื่่ยงไม่ก่�หยดทำ่�คุุณม่ใน
กระเป๋�สต้�งคุ์หร่อพื่วงกุญแจั นำ��มันหอมระเหย
ยอดนิยมในก�รแชื่ร์คุอ่:  ไวด์ ออเร้นทำ์, 
โดเทำอร์ร่� บ�ล�นซ์ , เปปเปอร์มินต้์, 
ล�เวนเดอร์, และ พื่�สทำ์เทำนซ์ 

ใชื่้และผสมผส�นผลิต้ภัณฑ์์ของโดเทำอร์ร่�กับชื่่วิต้ประจัำ�วัน แชื่ร์ประสบก�รณ์ของคุุณกับผู้อ่�นและเต้ร่ยมต้ัวให้พื่ร้อม ช่ื่วยเหล่อพื่วกเข�คุ้นห�วิธิ่
ธิรรมชื่�ต้ิบำ�บัดของพื่วกเข�เอง โดเทำอร์ร่�เป็นธิุรกิจัทำ่�ดำ�เนินก�รบนพื่่�นฐ�นของคุว�มสัมพัื่นธิ์ ซ้�งคุุณต้้องใช้ื่เวล�เพื่่�อส�นส�ยสัมพัื่นธิ์ทำ่�ได้สร้�งไว้ 

เม่�อถู้งเวล�ท่ำ�เหม�ะสม คุุณคุวรถู�มเก่�ยวกับคุว�มสำ�คัุญด้�นสุขภ�พื่และให้ต้ัวอย่�งกับพื่วกเข� คุุณต้้องทำำ�หน้�ทำ่�เป็นผู้ให้และคุุณจัะได้รับคุว�ม

ไว้ว�งใจัจั�กพื่วกเข�เอง

สร้างประสบการณ์

•  doterra.com > Discover > Discover Solutions

•  https://www.doterra.com/US/en/education

พกพาติัวอย่างไปกับคุณ แชร์ออนไลี่น์

เม่�อแชื่ร์บนโลกออนไลน์ คุวรให้ข้อมูลในเร่�อง
ระบบก�รทำำ�ง�นของร่�งก�ยและไม่อ้�งอิง
เก่�ยวกับโรคุหร่อปัญห�ทำ�งสุขภ�พื่ใด ๆ 
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เริ�มต้้นก�รสนทำน�โดยก�รถู�มคุำ�ถู�มท่ำ�ต้รงประเด็นท่ำ�กล่�วม�ข้�งต้้น เป้�หม�ยคุ่อก�รสร้�งคุว�มแต้กต่้�ง   ฟัังอย่�งตั้�งใจั จั�กนั�นให้คุุณแชื่ร์เร่�องร�ว
และวิธ่ิแก้ปัญห�ของคุุณเม่�อถู้งเวล�ท่ำ�เหม�ะสม เพื่ร�ะคุุณจัดจัำ�เร่�องร�วของคุุณได้อยู่แล้ว  พื่ย�ย�มรับฟัังคุว�มต้้องก�รของพื่วกเข�อย่�งผ่อนคุล�ยไม่
เคุร่ยดและปรับแต่้งบทำสนทำน�ของคุุณให้สอดคุล้องกับพื่วกเข� 

สนับสนุนประสบการณ์ขิ้องพวกเขิ้า

ประสบการณ์เช้งบวก:

•  เชิื่ญให้พื่วกเข�เร่ยนรู้เพิื่�มเติ้มในคุล�ส (ทำำ�ต้�มคุำ�
แนะนำ�และสคุริปต์้ในหน้�ท่ำ� 3) 

•  พิื่จั�รณ�มอบตั้วอย่�งผลิต้ภัณฑ์์อ่�นๆ เพ่ื่�อเป็นแรง
จูังใจัในก�รเข้�คุล�ส

ไม่ได้ลี่องใช้ผลิี่ติภััณฑ์์ตัิวอย่าง: 

•  ชัื่กชื่วนให้ทำดลองใช้ื่ผลิต้ภัณฑ์์

• ขออนุญ�ต้ติ้ดต้�มผลใน 2-3 วัน

ประสบการณ์เช้งลี่บ / ไม่มีผลี่ลัี่พธ์:

• เชิื่ญชื่วนให้ทำดลองใช้ื่ตั้วอย่�งผลิต้ภัณฑ์์แบบอ่�นๆ

•  อดทำนและตั้�งใจัในก�รห�วิธ่ิแก้ปัญห�เพ่ื่�อช่ื่วยสร้�ง
คุว�มเช่ื่�อมั�นในผลิต้ภัณฑ์์ และทำำ�ให้พื่วกเข�อย�กเร่ยนรู้
เพิื่�มเติ้มระหว่�งก�รพื่บปะ

• ปรับแต่้งชุื่ดผลิต้ภัณฑ์์ตั้วอย่�งต้�มคุว�มต้้องก�ร หร่อคุว�มสนใจัของพื่วกเข�  มุ่งเน้นไปท่ำ�สิ�งท่ำ�คุุณส�ม�รถูสนับสนุนพื่วกเข�ได้ง่�ย ๆ 

•  ตั้วอย่�งนำ��มันหอมระเหยท่ำ�ให้ผลลัพื่ธ์ิได้อย่�งรวดเร็ว (เช่ื่น ไวด์ ออเร้นจ์ั, โดเทำอร์ร่�ด่ปบลู, ล�เวนเดอร์ หร่อเปปเปอร์มินต์้)
• ให้คุำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รใช้ื่ง�นท่ำ�ถููกต้้องต้�มท่ำ�ระบุ
•  ติ้ดต้�มผลด้วยก�รโทำรศััพื่ท์ำสอบถู�มภ�ยใน 48 ชัื่�วโมง เพ่ื่�อสอบถู�มข้อมูลเก่�ยวกับประสบก�รณ์ของผู้ใช้ื่

เคล็ี่ดลัี่บการสุ่มตัิวอย่าง

แชร์เร่�องราวขิ้องคุณ

เติรียมพร้อมทีี่�จะแบ่งปันเร่�องราวขิ้องคุณเองว่าที่ำาไมนำ�ามันหัอมระเหัยถึงมีความสำาคัญกับคุณ 

ปัจัจััยใดที�ส่งผลให้้คุณไม่ได้ร์ับผลลัพื่ธี์ตามที�คาดห้วัง มันำเกิัดขึ�นำมานำานำแค่ไห้นำแล้ว? ปัจัจััยนำั�นำต่อยอดทำาให้้เกิัดปัญห้าอะไร์ตามมาไห้ม?

คุณเคยลองใช้่ผลิตภััณฑ์์ใดมากั่อนำ แล้วคุณได้ผลลัพื่ธี์แบบไห้นำและคุณเสียค่าใช่้จั่ายอะไร์บ้าง?

ทำาไมคุณถึงอยากัลองใช่้โดเทอร์์ร์่า? ผลิตภััณฑ์์เห้ล่านำี�แตกัต่างกัันำอย่างไร์

คุณได้ผลลัพื่ธี์แบบไห้นำ? สินำค้าและ / ห้ร์่อโอกัาสเปลี�ยนำช่ีวิตคุณอย่างไร์?

ตอนำนำี�ช่ีวิตคุณเป็นำอย่างไร์?

•  https://www.doterra.com/US/en/education
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•  เชิื่ญม�พื่บกันในเวล�และสถู�นท่ำ�ท่ำ�เหม�ะสมท่ำ�สุด
สำ�หรับพื่วกเข� 

•  เต้ร่ยมแนะนำ�ตั้วพื่ร่เซ็นเต้อร์ เพ่ื่�อแชื่ร์ว่�เข�เป็น
ใคุร ม�จั�กไหนและทำำ�ไมพื่วกเข�ต้้องเปิดใจัรับฟััง
พื่ร่เซ็นเต้อร์ 

•   ทำำ�แบบฝึึกหัดก�รแชื่ร์เร่�องร�วของคุุณในหน้�ท่ำ� 5 
เพ่ื่�อให้คุุณพื่ร้อมท่ำ�จัะแบ่งปันประสบก�รณ์ส่วนตั้ว 

•  ถู�มพื่วกเข�ว่�พื่วกเข�สนใจัเร่ยนรู้อะไรม�กท่ำ�สุด 
•  เล่�ให้พื่ร่เซ็นเต้อร์ฟัังก่อนก�รนำ�เสนอว่� พื่วกเข�ม่

คุว�มสนใจั / คุว�มต้้องอะไรบ้�ง เพ่ื่�อเต้ร่ยมรับม่อ
กับคุว�มต้้องก�รดังกล่�ว 

คลี่าส: แบบตัิวต่ิอตัิว หัร่อ ผ่านออนไลี่น์ 

การเติรียมความพร้อม:

•   ถู้งแม้ว่�ทุำกวันจัะเป็นเวล�ท่ำ�เหม�ะสำ�หรับก�รจััด
คุล�ส แต่้วันอังคุ�ร วันพุื่ธิและ วันพื่ฤหัส มักจัะด้งดูด
ผู้เข้�ร่วมได้ด่ 

•   เชิื่ญผู้เข้�ร่วม12 คุนเพ่ื่�อก�รจััดคุล�สสำ�หรับ 4-6 คุน 
เพื่ร�ะไม่ใช่ื่ทุำกคุนท่ำ�คุุณเชิื่ญจัะเข้�ร่วม 

•   เต้ร่ยมแนะนำ�ตั้วพื่ร่เซ็นเต้อร์ เพ่ื่�อแชื่ร์ว่�เข�เป็น
ใคุร ม�จั�กไหนและทำำ�ไมพื่วกเข�ต้้องเปิดใจัรับฟััง
พื่ร่เซ็นเต้อร์ 

•   สร้�งบรรย�ก�ศัแห่งก�รเร่ยนรู้ด้วยก�รจััดท่ำ�นั�งและ
อุณหภูมิท่ำ�ทำำ�ให้รู้ส้กสบ�ย ขจััดสิ�งรบกวน สภ�พื่
แวดล้อมสะอ�ด และปร�ศัจั�กก�รรบกวนจั�กเด็ก  

•   ทำำ�แบบฝึึกหัดก�รแชื่ร์เร่�องร�วของคุุณในหน้�ท่ำ� 5 เพ่ื่�อ
ให้คุุณพื่ร้อมท่ำ�จัะแบ่งปันประสบก�รณ์ส่วนตั้ว 

•   จััดพ่ื่�นท่ำ�สำ�หรับพื่ร่เซ็นเต้อร์ เพ่ื่�อใช้ื่ว�งอุปกรณ์และ
ผลิต้ภัณฑ์์ท่ำ�จัะใช้ื่ประกอบก�รนำ�เสนอ 

•   ใช้ื่เคุร่�องพ่ื่นไอนำ��กระจั�ยกลิ�นหอมของนำ��มัน

   หอมระเหย (เช่ื่น ไวด์ ออเร้นจ์ั หร่อ ซิต้รัส บลิสส์) 

•   เต้ร่ยมเคุร่�องเข่ยนให้ผู้เข้�ร่วมก�รอบรม 

•   ห�เคุร่�องด่�มง่�ยๆ สำ�หรับต้อนท้ำ�ยของก�รอบรมเพ่ื่�อ
ส�ม�รถูพูื่ดคุุยกันได้ในขณะท่ำ�คุุณและพื่ร่เซ็นเต้อร์
ต้อบคุำ�ถู�มและลงทำะเบ่ยนสม�ชิื่ก 

ช่วงเวลี่าทีี่�เหัมาะสม

ภัาพรวมไลี่ฟ์ัสไติล์ี่ หัลัี่งจากทีี่�ได้
รับชุดผลิี่ติภััณฑ์์ที่ดลี่อง 

48 ชั�วโมง  
แจ้งเต่ิอน

วัน
ที่� 

 8

วัน
ที่� 

12
—

14

จัดคลี่าส 
หัร่อตัิวต่ิอตัิว/แนะนำา 

วัน
ที่� 

 1
0

แชร์
ประสบการณ์

วัน
ที่� 

 1

ติิดติามผลี่ลัี่พธ์แลี่ะเช้ญ
ชวนให้ัร่วมเรียนรู้เพิ�มเติิม

วัน
ที่� 

 3

You're Invited!

2-4 ชั�วโมง  
แจ้งเต่ิอน 

เช้ญเพ่�อนขิ้องคุณเข้ิ้าร่วมฟัังการนำาเสนอผลิี่ติภััณฑ์์หัร่อโอกาสที่างธุรกิจ 

เล่ี่อกรูปแบบทีี่�เหัมาะสมกับพวกเขิ้า 

ตัิวต่ิอตัิว: 

แบบต้ัวต้่อต้ัว ผ่�นก�รโทำรศััพื่ทำ์  (แนะนำ�ให้เข้�ร่วม 3 คุน) หร่อออนไลน์ 

•  ห�กพื่วกเข�อ�ศััยอยู่ไกล (ส่งตั้วอย่�งผลิต้ภัณฑ์์ทำ�งไปรษณ่ย์ เพ่ื่�อสร้�งประสบก�รณ์เบ่�องต้้นให้กับพื่วกเข�) 
•  ถู้�พื่วกเข�ไม่คุ่อยม่เวล� (คุุณอ�จัปรับเปล่�ยนต้�มต้�ร�งเวล�ของพื่วกเข�) 
•  แนะนำ�ให้พูื่ดคุุยแบบตั้วต่้อตั้วในบรรย�ก�ศัแบบส่วนตั้ว
•  ถู่อเป็นโอก�สในก�รสร้�งโอก�ส

การเติรียมความพร้อม

หัน้าทีี่�คุณค่ออะไร?
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อธ้บายแลี่ะแชร์

•  แนะนำ�และให้ข้อมูลเก่�ยวกับ
พื่ร่เซ็นเต้อร์ * เป็นเวล� 1-2 น�ท่ำ 

•  แชื่ร์ประสบก�รณ์เก่�ยวกับนำ��มันหอม
ระเหยหร่อผลิต้ภัณฑ์์อ่�นๆ 2 น�ท่ำ    

* ถ้าคุณเป็นำพื่รี์เซื้นำเตอร์์ ให้้เรี์ยนำรู้์วิธีีที�
  จัะสอนำคนำอ่�นำเกีั�ยวกัับผลิตภััณฑ์์ของ
  โดเทอร์์ร่์า 

•  แนะนำ�และให้ข้อมูลเก่�ยวกับ
พื่ร่เซ็นเต้อร์ * เป็นเวล� 1-2 น�ท่ำ 

•  แชื่ร์ประสบก�รณ์เก่�ยวกับนำ��มันหอม
ระเหยหร่อผลิต้ภัณฑ์์อ่�นๆ 2 น�ท่ำ 

* ถ้าคุณเป็นำพื่รี์เซื้นำเตอร์์ ให้้เรี์ยนำรู้์วิธีีที�

 จัะสอนำคนำอ่�นำเกีั�ยวกัับผลิตภััณฑ์์ของ      

  โดเทอร์์ร่์า 

•  สนับสนุนให้ผู้เข้�ร่วมลง
ทำะเบ่ยน เพ่ื่�อรับชุื่ดผลิต้ภัณฑ์์
ทำดลอง ส่วนลดต่้�งๆ ม�กม�ย
และผลิต้ภัณฑ์์ในร�คุ�ท่ำ�คุุ้มคุ่�

    ท่ำ�สุด 

•  ลงทำะเบ่ยนผู้เข้�ร่วมโดยไปท่ำ�
 doterra.com และเล่อกลง
ทำะเบ่ยนลูกคุ้�ประเภทำข�ยส่ง 

•  เชิื่ญผู้ม่แนวโน้มจัะเป็นสม�ชิื่ก
กับคุุณ 

•  ขอให้พื่วกเข�ทำำ�ต้�ม 3 ขั�น
ต้อนเพ่ื่�อเริ�มต้้นต้�ม บิวด์ไกด์ 
(Build guide) 

•  เชิื่ญพื่วกเข�ให้ลงทำะเบ่ยนเป็น
ท่ำ�ปร้กษ�ด้�นสุขภ�พื่ พื่ร้อม
รับชุื่ดสินคุ้�ท่ำ�ส�ม�รถูเริ�มต้้น
ธุิรกิจั เช่ื่น ชุื่ดสมัคุรต่้�งๆ เพ่ื่�อ
รองรับก�รใช้ื่ง�นส่วนตั้วและ
แชื่ร์ให้ผู้อ่�น หร่อชุื่ดท่ำ�ม่มูลคุ่�สูง
กว่�เพ่ื่�อรองรับก�รใช้ื่ง�นส่วน
บุคุคุลและแชื่ร์ให้ผู้อ่�น

•  ติ้ดต้�มผู้เข้�ร่วมท่ำ�ไม่ได้ลงทำะเบ่ยนภ�ยใน 48 ชัื่�วโมง เต่้อน
พื่วกเข�เก่�ยวกับข้อเสนอพิื่เศัษต่้�งๆ: 
ฉัันำดีใจัมากัที�คุณสามาร์ถเข้าร่์วมกัับเร์าได้! คุณช่อบอะไร์มากั
ที�สุด? คุณคิดว่านำำ�ามันำห้อมร์ะเห้ยสามาร์ถช่่วยคุณและคร์อบครั์ว
ได้ไห้ม? ชุ่ดผลิตภััณฑ์์ไห้นำที�เห้มาะกัับความต้องกัาร์ของคุณ
ที�สุด? คุณมีคำาถามที�ให้้ฉัันำช่่วยตอบไห้ม?  จัะเป็นำไร์ไห้มถ้าฉัันำจัะ
แนำะนำำาวิธีีกัาร์เริ์�มต้นำกัาร์เข้าร่์วมธุีร์กิัจั ?

•  กำ�หนดภ�พื่รวมไลฟ์ัสไต้ล์เม่�อพื่วกเข�ได้รับชุื่ดผลิต้ภัณฑ์์
ทำดลอง ขอให้ล่ดเดอร์ในกลุ่มไลน์ของคุุณช่ื่วยเหล่อหร่อดู

วิด่โอท่ำ� doterra.com > เร่ื่�องการื่สร้ื่างความสำาเร็ื่จผ่่าน

การื่ช่่วยเหล่ือผ้้่อ่�น (Empowered Success)

•  ต้ิดต้�มผู้มุง่หวังทำ่�ไม่ได้ต้กลงว่�จัะเข้�ร่วมภ�ยใน 48 ชื่ั�วโมง 

•  กระตุ้้นให้พื่วกเข�เป็นพื่�ร์ทำเนอร์กับคุุณและให้ก�รชื่่วยเหล่อ
ในก�รบรรลุเป้�หม�ยทำ�งก�รเงิน 

ใหั้การช่วยเหัลี่่อผ่านการติิดติามเช้ญใหั้สมัคร

ก
าร

น
ำาเ
ส
น
อ
ผ
ลี่ติ

ภั
ณ

ฑ์
ก
าร

น
ำาเ
ส
น
อ
ที่
าง

ธุร
กิจ

การให้ัเพ่�อนแลี่ะครอบครัวขิ้องคุณเข้ิ้าร่วมงานนำาเสนอเป็นสิ�งสำาคัญทีี่�สุดขิ้องคุณ! 
โดยที่ำาติาม 3 ขัิ้�นติอนในการเช้ญในหัน้าทีี่� 3 เพ่�อให้ัแน่ใจว่าพวกเขิ้าจะเข้ิ้าร่วมกิจกรรมนี� 

หัน้าทีี่�ขิ้องคุณในการนำาเสนอ
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* ผลลัพื่ธ์ีแตกัต่างจัากัปกัติ ร์ายได้เฉัลี�ยน้ำอย ดูร์ายงานำสร์ุปกัาร์เปิดเผยข้อมูลเร่์�องโอกัาสและร์ายได้ปัจัจัุบันำได้ที�  
doterra.com > source > literature > flyer

ผลลัพื่ธ์ีจัะขึ�นำอยู่กัับความพื่ยายามของแต่ละคนำในำกัาร์กัำาห้นำดเป้าห้มายและลงม่อปฏิิบัติ บร์ิษััทฯไม่ร์ับปร์ะกันัำจัำานำวนำร์ายได้

รับผลิต้ภัณฑ์์ฟัร่และอ่�นๆอ่กม�กม�ยเม่�อคุุณสนับสนุนสม�ชื่ิกใหม่ในก�รใชื่้
ชื่่วิต้ ก�รแชื่ร์และก�รสร้�งธิุรกิจักับโดเทำอร์ร่�

ไปทำ่� doterra.com> การื่สรื่้างความสำาเรื่็จผ่่านการื่ช่่วยเหลื่อผ่้้อ่�น 
(Empowered Success) เพื่่�อเร่ยนรู้วิธิ่ก�รทำั�งหมดทำ่�คุุณส�ม�รถูสร้�งร�ยได้
กับโดเทำอร์ร่� 

ฟัาสต์ิสติาร์ที่โบนัส

รับร�ยได้ จั�กโบนัสทำ่�ได้จั�กก�รแนะนำ�ให้สม�ชิื่กใหม่เป็นเวล� 
60 วันแรก ผู้แนะนำ�สม�ชื่ิกต้้องม่คุะแนน LRP จัำ�นวน 100 PV 
เพื่่�อรับโบนัส 

ร์บัคา่คอมมิช่ช่ั�นำเพื่่�อกัาร์เร์ิ�มตน้ำอยา่งร์วดเร์ว็! 
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สมัครใหัม่ 

ระดับ 3  

5%

รับผลิี่ติภััณฑ์์ฟัรี สร้างรายได้เพิ�มเติิมอย่างต่ิอเน่�อง
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ระดับ 2 

(3x3=9+)

เปลี่ี�ยนอนาคติขิ้องคุณ

กำาหันดเวลี่าภัาพรวมธุรกิจขิ้องคุณ
•  สร้�งร�ยได้เพื่ิ�มเต้ิมในช่ื่วงเวล�ว่�งของคุุณ* 
•  สร้�งอิสรภ�พื่และคุว�มมั�งคุั�งในชื่่วิต้ของคุุณ* 
•  สร้�งธุิรกิจัโดเทำอร์ร่�ของคุุณด้วยก�รฝึึกอบรมทำ่�ได้รับก�รรับรองและก�รสนับสนุนทำ่�ม่คุุณภ�พื่ 

การแชร์ถ่อว่าเป็นการใหั้รางวัลี่สำาหัรับทีุ่กคน ด้วยรูปแบบการแนะนำาติามแบบแผนขิ้องโดเที่อร์ร่าแลี่ะ

โครงสร้างค่าติอบแที่น ติลี่อดเวลี่าที่ี�ร่วมงานกับโดเที่อร์ร่าคุณจะได้รับผลี่ิติภััณฑ์์ฟัรี สร้างความมั�นคง

ที่างการเง้นแลี่ะสร้างรายได้เพิ�มพูน

เปลีี่�ยนแปลี่งชีว้ติมากมาย

เพาเวอร์ออฟัที่รีโบนัส

จั่�ยร�ยเด่อนต้�มโคุรงสร้�ง 
แต้่ละทำ่มต้้องก�รคุะแนนทำ่ม
600 TV เพื่่�อรับโบนัสน่� 

© 2020 dōTERRA Holdings, LLC. All rights reserved. All words with trademarks or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC.

*60214119*
v1                                               60214119

Share–TH 000000

20% รับ 20% จากลี่กูค้าที่ี �ซึ่่ �อผลี่ติิภััณฑ์ผ์่าน
การแนะนำาขิ้องคณุ 
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