
Du kan være medlem i doTTERA på 3 forskellige måder:

1) Wholesale customer (alm. kunde)
Det er dig, der hel privat vil nyde godt at det olier kan.

- Som kunde kan du sagtens benytte dig af fordelen ved at lægge en månedlig bestilling

på det der hedder en LRP (se forklaringen på lRP her).

2) Wellness Advocate (deler)
Det er dig, der helt automatisk deler din begejstring til familie og venner.

- Som Wellness/deler har du en månedlig bestilling på minimum 100PV som udløser dine

bonuspoint (se forklaringen på lRP her).

3) Wellness Advocate (bygger/kollega/teamleder)
Det er dig, der vil bruge olierne privat og dele din olieviden med dit netværk eller bruge

olierne til at bygge et netværk med.

- Som Wellness/bygger har du en månedlig bestilling på minimum 150PV som udløser

dine bonuspoint + meget mere ekstra support og temastøtte (se forklaringen på lRP her).

Intro. workshop

Er du ikke kunde i doTTTERA endnu, er du hermed inviteret til en online olieworkshop på en hver

dag kl 19.00-20.00. 

Skriv til mig, så får du datoen for næste workshop og når du har tilmeldt dig, sender jeg et par

olieprøver til dig. Det er gratis at deltage - og forbeholdt dig, der endnu ikke har et

kundenummer i doTTERA.

HJÆLP!

Du kan sagtens oprette dig i doTERRA. Opstår der problemer undervejs med din indmeldelse, så

ring endelig til den danske kundeservice: Telefon: 89 88 10 85 – De har åbent 14.oo -22.oo på

alle hverdage.

Oplys dem mit navn og nummer: Dortea Uggerhøj. Id nummer: 7706744

Hvad skal du
vælge

W H O L E S A L E  E L L E R  W E L L N E S S

c o p y r i g h t  w w w . d o r t e a . d k
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