
Bestillingsvejledning. 

Sådan tilmelder du dig som kunde/Wholesale Customer 
HJÆLP:  

Opstår der problemer undervejs med din indmeldelse eller bestilling, så ring endelig til den danske 
kundeservice: 

Telefon: 89881085 - De har åbent 14.oo -22.oo på alle hverdage. 

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

  

1. Gå ind på min doTERRA-side: KLIK HER - eller kopier dette ind i din browser: 

https://www.mydoterra.com/dorteauggerhoej/#/ 

2. Vælg “Tilmeld & Gem” oppe i top menuen. 
3. Klik på den grønne knap “Tilmeld doTERRA” i nederste højre hjørne. 
4. Vælg English-Europe og Europe og Denmark og klik på knappen Continue. 

 



5. Vælg Wholesale Customer og klik på Continue. 

 

6. Udfyld med dine informationer (se forklaringer herunder) 

Co-App = hvis I er to, der signer op sammen 

Time Zone = vælg Central Time (GMT-6:00) 

Birth Date = rækkefølgen er måned-dag-år 

Sponsor ID = er udfyldt på forhånd (det er mig nr. 7706744 - Dortea Uggerhøj) 



 



7. Sæt X i I agree to the following … og klik på Continue. 
8. Du kan nu vælge dine varer. 

Enten vælger du et enrollment kit eller enkeltstående olier. 

Ønsker du at bestille et enrollment kit, vælger du blot det ønskede kit i toppen – og de fleste har 
”Dansk” som valgmulighed. Alle enrollment er inkl. 1 år medlemskab. 

Ønsker du ikke enrollment Kit, så skal du vælge en Booklet (en lille bog om olierne) til 25 euro (det 
dækker dit medlemskab i et år) under enrollment kits og derefter de enkelte olier du ønsker. 

 

Ønsker du at tilføje enkelte olier og produkter, klikker på feltet: Enter additional items # or product 
name 

Du kan søge i feltet, fx ved at skrive lemon eller Geranium og derefter tilføje det til kurven. 



 

9. Når du har tilføjet det ønskede, trykker "View Totals". 

10. Du kan nu gå til betaling. Her markerer du at dine betalingsinformationer er de samme som 
dine personlige oplysninger. 

11. Vælg "Process order now and continue". 

12. Indtast dine kreditoplysninger. 

13. Glæd dig til at modtage dine olier. 

Opstår der problemer kan du altid ringe til kundeservice, ders nummer er øverst på siden. 

Fra Wholesale til Wellness 
Du kan skifte status fra Wholesale til Wellness Advocate (forretningsbygger) og dermed få flere 
fordele og tjene penge, når dit netværk begynder at ville have fat i olierne eller de andre doTERRA-
produkter. 

Har du forretningsdelen som Wellness Advocate i tankerne vil jeg foreslå vi taler en snak omkring 
det inden for de første 14 dage efter du har tilmeldt dig. 

Du er måske den jeg søger som forretningspartner. Det naturligvis vigtigt, du er passioneret 
omkring olierne, og har lyst til at dele ud af din begejstring.  

Som Wellness Advocate (bygger) i vores danske team kan du se frem til at få adgang til en masse 
ressourcer og komme med på inspirationsdage for byggere. Som bygger i vores team er aftale at vi 
alle har en månedlig ordre på 150 PV. Dvs. et minimms beløb du køber produkter for, enten til eget 



forbrug eller videresalg. Det svarer til ca. 1.100-1.400 danske kroner alt efter hvilke produkter du 
vælger. 

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan du kan udvide og løfte din nuværende business med 
olierne, eller skabe en helt ny virksomhed, så kontakt mig endelig. Så kan se om det er noget for 
dig. 

Jeg vil elske, at se flere fantastiske kvinder løfte deres liv og business med disse skønne olier. 

Glæder mig til at byde dig velkommen i doTERRA familien. 

 
Copyright©dortea.dk 

  

 


