
dōTERRA Програма Заохочення Лояльності (LRP) дозволяє заробити бали (кредити на продукцію) за умови 
АБО під час проведення щомісячних замовлень за цією програмою. Як учасник Програми Заохочення 
Лояльності (LRP), ви почнете заробляти бали, які Ви зможете використовувати для купівлі продукції doTERRA 
(ви зможете обмінювати бали на продукцію). Що довше ви берете участь у даній програмі, то більше балів 
ви можете заробити. Ви можете заробити до 30% від суми PV Ваших щомісячних замовлень за Програмою 
Заохочення Лояльності. (див. «Умови Програми Заохочення Лояльності» нижче)

Додатковий бонус: Продукт місяця
За умови розміщення замовлення в межах Програми Заохочення Лояльності з обсягом у 125 PV або більше з 1-го по 15-е числа 
місяця ви отримаєте безкоштовний продукт місяця. Продукт місяця буде автоматично додано до першого замовлення, що відповідає 
цим умовам.

Умови Програми Заохочення Лояльності

Приєднуйтесь сьогодні! Заходьте в особистий офіс www.mydoterra.com або зателефонуйте до сервісного центру.

Бонуси програми
•  Щомісячна автоматична відправка продукції doTERRA, яку ви використовуєте регулярно;
•  Отримання балів у кількості до 30% від обсягу PV Вашого LRP замовлення, які будуть нараховані на ваш акаунт 15-го числа наступного місяця; 
•  Можливість обміняти LRP бали на продукцію doTERRA;
•  Можливість змінювати LRP шаблон аж до одного дня перед автоматичною відправкою Вашого замовлення;
•  Зручний спосіб відповідати вимогам до щомісячного рівня PV бонусів;
•  Ефективний спосіб заохочення лояльності для нових покупців і Консультантів з питань здорового способу життя, яких Ви знайомите  

з doTERRA;
•  Інструменти для перегляду і використання LRP балів онлайн у Віртуальному офісі на сайті mydoterra.com;
•  LRP шаблон може бути налаштовано для автоматичної відправки Вашого замовлення у будь-який день місяця між 1-им і 28-им числами 

включно.

dōTERRA Програма Заохочення 
Лояльності (LRP)

Умови отримання балів лояльності

•  Мінімальний обсяг LRP замовлення для отримання балів 
(кредитів на продукцію) має складати 50 PV в одному 
замовленні;

•  Щоб зберегти накопичені бали лояльності на купівлю продукції, 
а також досягнутий рівень відсотка — у кожному місяці 
потрібно мати LRP замовлення з обсягом щонайменше 1 PV;

•  Кількість балів, яку ви можете заробити за місяць — 
необмежено;

•  Зароблені бали лояльності «згорають» через 12 місяців після їх 
отримання. Під час використання балів для купівлі продукції, 
першими будуть використовуватися бали, зароблені раніше;

•  Під час використання балів лояльності окремий продукт у 
замовленні може бути оплачений балами тільки повністю. 
Продукцію, в якій немає PV, не може бути придбано за бали;

•  Ви не заробляєте PV з продуктів, оплачених балами;
•  Якщо в замовленні використовуються бали LRP, до нього буде 

автоматично додано комісію в розмірі $3, а також відповідні 
податки та оплату за доставку;

•  Бали можуть використовуватися відразу після їхнього 
нарахування. Бали нараховуватимуться 15-го числа 
наступного місяця після проведення LRP замовлення;

•  У разі видалення LRP шаблону ви втрачаєте місце у Програмі 
Заохочення Лояльності з автоматичним видаленням балів і 
накопиченого відсотка зароблених балів;

•  Бали не можуть бути переведені у грошовий еквівалент або 
передані іншій людині;

•  Ви не можете перепродавати товари, придбані за бали;
•  Ви можете видалити останній LRP шаблон, що залишився 

(припинити участь у Програмі Заохочення Лояльності), тільки 
зателефонувавши або відправивши email до служби підтримки. 
Телефон: +38 (044) 357-14-72 Email: ukraine@doterra.com

*  Мінімальний обсяг LRP замовлення для отримання балів 
(кредитів на продукцію) має складати 50 PV в одному 
замовленні;

†  Для просування на наступний рівень у програмі LRP 
(збільшення відсотка заробітку балів) у вас має бути проведено 
LRP замовлення з обсягом 50 PV або більше.
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участь у програмі  
від 1 до 3 місяців

участь у програмі  
від 4 до 6 місяців

участь у програмі  
від 7 до 9 місяців

участь у програмі  
від 10 до 12 місяців

участь у програмі 
більше 13 місяців


