
L O Y A L T Y  R E W A R D S  P R O G R A M  ( L R P )

  
1. Du har fuld kontrol
                      
Du vælger produkter til og fra hver måned. Intet er valgt på forhånd.
 
2. Høj kvalitet og rene produkter direkte til døren
 
Udskift dine kemiske husholdnings- og plejeprodukter med
plantebaserede produkter. Køb tandpasta, håndsæbe, shampoo, balsam,
hudpleje og rengøringsprodukter på din LRP-ordre og brug de points,
som du optjener på at bestille æteriske olier uden beregning. Alt
sammen sendt direkte til din dør. 
 
3. En minimal månedlig ordre
 
Hver måned kan du købe præcis så meget eller lidt, som du har brug for
- selv hvis det kun er ét produkt. For under 10 EUR om måneden (fx en
læbepomade eller en håndcreme) kan du beholde de points, du allerede
har optjent. 
 
4. Gratis gaver
 
Hver måned sender doTERRA et gratis produkt i fuld størrelse med din
ordre. Eneste krav er, at ordren er over 125 PV, og at ordren placeres
inden den 15. i måneden.
 
5. Optjen points, og spar på din næste ordre
 
Jo længere du har været LRP-kunde, jo flere points optjener du. Du
begynder på 10 % og efter et år, så optjener du 30 % af værdien på din
ordre. For hver 100 EUR, som du bruger, får du altså 30 points på din
konto, som du kan bruge til gratis produkter. 30 points svarer til cirka 30
EUR.
 
6. Gratis fragt
 
DoTERRA refunderer fragtomkostningerne til din konto i form af points,
som du kan shoppe for måneden efter.
 
7. Afmeld når som helst
 

Der er ingen bindingsperiode, og du kan når som helst afbryde dit

LRP-abonnement. Hvis du rejser kan du vælge at få din bestilling

sendt til din midlertidige adresse.

 

 

 

 

 

Fordelene ved doTERRAs loyalitetsprogram Loyalty Rewards Program
(LRP)

 
LRP er et personligt abonnement, som du kan tilpasse fra måned til måned. 

 
Den mest fleksible abonnementsløsning.


