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Doterra opas ja liitymisohjeet
Lataa alla olevasta painikkeesta maksuton doterra
tuoteopas. Mikäli sinulla on kysymyksiä , voit olla suoraan
yhteydessä minuun, käyttäen linkkiä sivun lopussa. Tai
katso vastauksia yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin FAQ
linkistä.
Mikäli halua lisätietoa joko aromaattisista öljyistä, tai olet
kiinnostunut ansaintamahdollisuudesta Doterran parissa,
alla on tietoa molemmista ja siitä miten aloittaa Doterra
jälleenmyyjänä.
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TÄSSÄ OHJEITA, KUINKA ALOITTAA
DOTERRAN EDUSTAJANA.
VAADITTAVA ALKUPÄÄOMA ON 20
EUROA
Anja ja Steven Jackson
ID: 930175

Saat kahdellakymmenellä eurolla oman
verkkokaupan eikä kuukausittaisia kuluja
ole:
Mikä Doterra on?
Doterra aloitti liikeoimintansa vuonna 2008.
Doterran
tuotteet
vaihtelevat
terapeuttisen
luokituksen
saaneista
aromaattisista
öljyistä
hyvinvointituoteisiin ja ravintolisiin.

Tuotteita markkinoivat itsenäiset jälleenmyyjät
noudattaen
Doerran
filosofiaa
luonnonmukaisesta elämäntyylistä ja tuotteilla
on miljoonia niihin ihastuneita, tyytyväisiä
käyttäjiä ympäri maailmaa.

Aromaattiset öljyt
Öljyt ovat valmistettu lukuisten kasvien eri osista joista
öljyihin on saatu tuoksujen lisäksi kasvien immuniteettia
ja tästä johtuvat niiden hyvinvointia lisäävät
ominaisuudet ihmisen, sekä eläinten käytössä.
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MISSÄ DOTERRA
TOIMII?
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Pohjois
Amerikan,
Latinlaisen
amerikan,
Euroopan ja Austraalian lisäksi on Doterra
saavuttanut huiman suosion Aasian maissa ja
kasvu Aasiassakin jatkuu kiivaana, useampien
ihmisten ihastuessa tuotteisiin ja tämä kasvu luo
jatkuvasti
parempia
markkinoita
Doterran
itsenäisille jälleenmyyjille maailmanlaajuisesti.

Kilpailevat yritykset
Doerran öljyillä on huikea vaikutus käyttäjien hyvinvointiin
ja terveyteen ja ns. MLM tyylisen markkinoinnin alalla
Doterra muodostaa positiivisen poikkeuksen.
Vain harva yritys MLM markkinoinnin alalla yltää
samalle
tasolle
ja
yhtä
hyviin
ansiomahdollisuuksiin
jälleenmyjilleen
kuin
Doterra.
Jo muutaman tunnin viikossa työskentelemällä
itsenäisenä jälleenmyyjänä, voi saavuttaa hyvän
ansiotason.
Kysyntä luonnollisille, turvallisille hyvinvointituotteille on
jatkuvassa kasvussa ja Doterran korkealuokaiset,
laadukkaat ja puhtaat tuoteet vastaavat tähän
kysyntään.
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MIKÄLI VALITSET 20
EUROA MAKSAVAN
JÄLLEENMYYJÄN
ALOITUSPAKETIN SAAT
TUEKSESI:
Anja ja Steven Jackson

Turvallisen ja vakaan yrityksen, joka on
aloittanut toimntansa 2008
Velattoman ja vakavaraisen yrityksen, ilman
ulkopuolista rahoitusta
Mahdollisuuden hyviin ansioihin ilman ylärajaa
Doterran jälleenmyyjät ovat erityisen uskollisia
yritykselle ja pysyvyysprosentti (65%), on alan
vertailussa suurin
Tuotteita ei voi ostaa kaupoista, joten tuotteita
ostaakseen on asiakkaiden käännyttävä itsenäisten
jälleenmyyjien puoleen
Itsenäisenä jälleenmyyjänä voit ostaa tuotteita 25%
alennuksella
Saat maksuttoman personoidun verkkokaupan ja ns.
back officen käyttöösi. Nämä helpotavat myyntiä ja
markkinointia ja pysyt ajan tasalla liiketoiminnassasi
Haluessasi voit toteuttaa kaiken myyntisi
verkkossa. Ei tarvetta ylläpitää tuotevarastoa.
Asiakkaiden tuotteet toimitetaan verkkokauppasi
kautta suoraan heille
Ei kuukausiveloitusia 20 euron aloituspaketin oston
jälkeen. Mikäli haluat, niin on mahdollista ostaa
itsellesi tuotepaketti heti alkuun, jolloin
aloituspaketin hinta 20 euroa hyvitetään. Selaa
tuotepakettivaihtoehtoja klikkaamalla tästä
Lisäksi, jos päätät alkaa rakentamaan omaa tiimiäsi
ja rekrytoit uusia jälleenmyyjiä, saat provisiota myös
heidän myynneistään ja mikäli hekin rekrytoivat
uusia jälleenmyyjiä, saat provisiota myös tästä
Saat minun tukeni ja apuni kaikessa liiketoimintaasi
liittyvissä kysymyksissä ja jatkuvan maksuttoman
koulutuksen
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Rekisteröintimaksut
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1. Klikkaa tästä: päästäksesi Doerra jälleenmyyjän
rekisteröintisivulle!
2. Valikoi sijaini ja kieli
3. Valikoi joko "Wellness advocate" (jälleenmyyjä), tai
"Wholesale customer" (tukkuasiakas)
4. Täytä omat tietosi
5. Sponsorin numero on 930175 (Sponsor and enroller)
6. Valitse sopivin aloituspaketti, peruspaketti on
hinnaltaan 20€. Mikäli valitset tuotepaketin,
peruspaketti on mukana ilmaiseksi
7. Siirry maksamaan
Hetken kulutua saat vahvistus-sähköpostin Doterralta ja
kolmen päivän kuluttua rekisterönnistäsi tervetuliaissähköpostin sponsoriltasi.

Eurooppa 20€
Yhdistynyt Kuningaskunta ₤20
Yhdysvallat 35$
Australia 50$
Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen tuotteisiin;
hinta,
laatu
jne.
tai
haluaisit
lisätietoa
aloittamisesta Doterra jälleenmyyjänä, laita minulle
sähköpostia ja vastaan sinulle mahdollisimman
pian....

Valitse paras aloituspakkaus!
Lataa tästä opas aloituspakkauksen valintaan, Lue
englanninkielinen Doterra enrollment guide, ja katso miten
saat huikeita tuotealennuksia.
Alkuperä: Lataa Doterra aromiöljyt hyvinvointiopas ja
ryhdy itsenäiseksi Doterra jälleenmyyjäksi
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Click here for information in English
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