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Du er nu en del af byggerfamilien



Der har været et ønske om byggerhåndbog, hvor info, viden og materialer omkring
byggerlivet er samlet. Denne e-bog er et forsøg på dette.

Der er mange informationer, men tag det et skridt ad gangen. 

Men her får du de tips og links, vi anser som nogle af de vigtigste. 

Dette er 1. version af Team Lavt Gærdes "Bygger-håndbog", og den bliver helt sikkert
udbygget med tiden. 

Vi tager derfor også forbehold for eventuelle fejl og mangler. 

God fornøjelse
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Om denne e-bog
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Webshop og kundeservice
Lager og forsendelse
Produktudvikling og markedsføring

Først og fremmest - et stort tillykke. 

Dette er en beslutning der kan skabe store forandringer for dig, og du har nu
muligheden for at at komme med på en fantastisk rejse. En mulighed for at skabe en
nærende business både på det personlige og økonomiske plan. 

Nu står du overfor at skulle bygge en business, der passer til dig, til din livsstil og til
dine ambitioner. Måske det er noget du primært gør i din fritid, eller måske
kombinerer du olierne med anden business eller måske drømmer du om at leve af at
være bygger.

Der er plads til det hele - for det er DIN business.

Selvfølgelig er der en masse ting du skal i gang med og forholde dig til, men det
bedste tip er at tage det hele i små skridt, så du ikke bliver overvældet.

Husk på, at din primære rolle som bygger er at formidle og undervise andre i brugen
af olierne. doTERRA sørger for alt det andet, herunder:

Du bliver aflønnet i form af kommission ved at varetage undervisningen af kunderne,
så de klædes godt på til deres egne olierejser.

Selvom du selv er ansvarlig for at bygge din business, så husk på at du ikke er alene.
Det er fordelen ved Network Marketing - der er altid andre der er klar til at støtte og
hjælpe dig. Du bliver del af organiserede og støttende netværk der hjælper dig på din
personlige rejse. Og i denne e-bog finder du lidt basisviden til at komme godt i gang. 

Nyd det!

NY BYGGER
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Sådan kommer du godt i gang
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KOM GODT I GANG
Det kan være overvældende at starte som ny bygger. Prøv at tage det et skridt ad
gangen. Hvis du ikke allerede kender olierne, så skal du naturligvis også bruge lidt tid
på at lære dem at kende. Se s. 5-7 med inspiration om olierne. 

Udover at lære olierne at kende, kan vi anbefale dig disse steps: 

ADMINISTRATIVE FORBEREDELSER
□ Bliv medlem af de relevante Facebook grupper - side 9
□ Tilmeld dig kommende events for byggere i Facebookgrupperne
□ Find og opsæt din personlige doTERRA hjemmeside - Se video her >>
□ Opret en LRP ordre (køb for minimum 150 PV hver måned (som en del af TLG)
□ Læs om strukturen og roller - side 15
□ Læs om kompensationsplanen - kan hentes her >>
□ Læs om LRP -  side 14
□ Se videoen "Få succes som bygger af Christine Eilvig" - se den her >>
□ Aftal et opstartsmøde med din enroller

BYGGERFORBEREDELSER
□ Kend dit why -  side 10
□ Brug dine olier dagligt - Skab en rutine, så du kan dele erfaringer
□ Lav en kontaktliste over dem du vil dele med - side 12
□ Beslut hvor mange timer du vil dedikere til din doTERRA business
□ Find din måde at dele på - side 13
□ Få styr på enrollment processen og lav din egen vejledning

LIVET SOM BYGGER
□ Find en byggestrategi - side 17
□ Servicering af eksisterende kunder, overvej et nyhedsbrev med inspiration
□ Deltag i byggermøder
□ Få styr på din sampling teknik
□ Tiltræk egne byggere
□ Deltag i events arrangeret af doTERRA - Convention, spring og autumn tour
□ Få Styr på din backend - Lær at navigere på mydoterra.com
□ Slip dine blokeringer - side 20

På de næste sider finder du uddybning af disse steps

NY BYGGER
 

Hvor skal jeg starte? 
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https://www.facebook.com/ditte.kilbak/videos/10219920996194201/
https://media.doterra.com/eu/en/brochures/build-guide.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=34moHJNlYaQ&list=PLmuoSnkFgXyFi2FMkUYDV8b19iy6JJgeh


OM OLIERNE
 

Lær dine olier at kende

VIDEN OM ESSENTIELLE OLIER

Beskyttelse i forhold til bakterier, svampe, vira, og parasitter
Reparation og fornyelse efter fysiske ubalancer
Kommunikation ved hjælp af kemiske signaler

Aromatisk brug - Duft direkte fra flaske, i håndflader eller brug diffuser
Indtagelse fx. i et glas vand eller en veggiecap (ikke alle – se på flasken) 
Topisk brug - Smør olien på huden fortyndet med en bæreolie*

Essentielle olier er meget små molekyler, der hurtigt omdannes til gasser ved
stuetemperatur. De fordeler sig derfor hurtigt i et rum, og optages nemt
igennem vores hud. 

Essentielle olier udvindes af planter, træer, urter, frugter og blomster, enten i
form af dampdestillering eller koldpresning. 

Essentielle olier har gavnlige egenskaber fra planten, og mange af disse kan vi
også drage fordel af ved at anvende dem. Planternes celler minder meget om
vores celler. 

Nogle af disse egenskaber er blandet andet:

Hver olie har sin egen kemiske struktur, der kan påvirke og skabe forandringer
for dig både i forhold til din krop, sind og ånd. 

Olierne fra doTERRA er 100% rene, og det gør dem potente og giver flere
muligheder for anvendelse. 

1.
2.
3.

*) Undgå at bruge olier der er fotosensitive på huden 12 timer før huden
kommer i direkte sollys. Det fremgår på flasken om olien er fotosensitiv. Det er 
 især citrusolierne du skal være opmærksom på. 

Du kan finde mere dybdegående viden på doTERRAS hjemmeside og bøger.
Mange materialer er på engelsk, da vi i EU er underlagt en lovgivning, hvor der
må siges meget lidt om naturens hjælpere til trods for at der er forskning bag. 
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BØGER
MAGI MED ESSENTIELLE OLIER af Christine Eilvig
Magi med essentielle olier er et opslagsværk og kort introduktion til aromaterapi. Den
indeholder meget smukke beskrivelser af olierne.
Du kan hente bogen som e-bog gratis her >> eller du kan købe trykt bog her:
https://www.christineeilvig.dk/product/magi-med-essentielle-olier/
https://oilsdelux.com/collections/boger-om

DER ER EN OLIE TIL ALT - AF DORTEA UGGERHØJ
Dansk bog om brugen af essentielle olier med beskrivelser af 116 essentielle olier.
En simpel og god opslagsbog, når du har fået interesse for olierne.
https://oilsdelux.com/collections/boger-om

ADVANCED OIL MAGIC
Sindssyg god bog til at lære om olierne og til simple og effektive olie protokoller til
alverdens symptomer.
https://oilsdelux.com/collections/boger-om/products/advanced-oil-magic-1

EMOTIONS & ESSENTIAL OILS, 9TH EDITION (ELLER NYESTE)
Bogen om olier og følelser. Det er et opslagsværk, der fortæller om hvilken
følelse hver olie repræsenterer og hvordan man kan bruge olien til at
boost fx abundance eller slippe jalousi osv. 
Fantastisk god at starte med, når du skal lære om olierne.
https://oilsdelux.com/collections/boger-om

MODERN ESSENTIALS 12TH (ELLER NYESTE)
Bogen der er rigtig god til det fysiske og hvordan olierne kan afhjælpe
fysiske symptomer. Der er rigtig meget god, nørdet viden i den bog.
Rigtig god at starte med, når du skal lære om olierne.
https://oilsdelux.com/collections/boger-om/products/modern-essentials-
handbook-12-udgave 

THE ESSENTIAL LIFE - 6TH EDITION
Doterras egen bog om olierne. Rigtig god at starte med, når du skal lære om
olierne. https://www.essentialoilsupplies.co.uk/product/essential-life-book-6th-
editionhardback

OM OLIERNE
 

Lær dine olier at kende
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https://us.simplerousercontent.net/uploads/asset/file/4072427/Magi-med-Essentielle-Olier_Christine-Eilvig.pdf
https://www.christineeilvig.dk/product/magi-med-essentielle-olier/
https://oilsdelux.com/collections/boger-om
https://oilsdelux.com/collections/boger-om
https://www.essentialoilsupplies.co.uk/product/advanced-oil-magic-hardback-book-series-4/
https://oilsdelux.com/collections/boger-om
https://oilsdelux.com/collections/boger-om/products/modern-essentials-handbook-12-udgave
https://www.essentialoilsupplies.co.uk/product/essential-life-book-6th-editionhardback


OM OLIERNE
 

Lær dine olier at kende

BØGER

Essential oils for beginners
100 uses for essential oils
Aromatic use of essential oils
Topical use of essential oils
Internal us of essential oils
Essential oils and children
E bøger om konkrete emner fx søvn ,rengøring og madlavning
E-bøger om hvad essentielle olier er

THE ESSENTIAL OILS HORMONE SOLUTION: RECLAIM YOUR ENERGY AND FOCUS AND
LOSE WEIGHT NATURALLY 1ST EDITION 
En bog til hormonelle forstyrrelser herunder overgangsalderen og vægttab. 
 https://www.essentialoilsupplies.co.uk/product/the-essential-oils-hormone-solution-bydr-
mariza-snyder/

I AM FABULOUS - AF DESIREE MANGANDOG
Bog med lækre, powerfulde blends til at transformere følelser. En af mine personlige
yndlingsbøger
https://oilsdelux.com/collections/boger-om

AROMATIC ANCHORING FOR CHILDREN
Til jer der har eller arbejder med børn (også ADHD, autisme etc), så er denne bog genial,
til at lære teknikken omkring anchoring.
https://www.essentialoilsupplies.co.uk/prod uct/aromatic-anchoring-for-children-
bymelinda-j-brecheisen/

e-bøger fra doTERRA
doTERRA har en lang række gode e-bøger, som du kan anvende og dele med dine
kunder. 

Du finder dem alle her: https://www.doterra.com/US/en/ebooks
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https://www.essentialoilsupplies.co.uk/product/the-essential-oils-hormone-solution-bydr-mariza-snyder/
https://www.essentialoilsupplies.co.uk/product/the-essential-oils-hormone-solution-bydr-mariza-snyder/
https://www.doterra.com/US/en/ebooks


OM OLIERNE
 

Kurser og Viden

  
DŌTERRA® ESSENTIAL OIL SPECIALIST CERTIFICATION
doTERRA tilbyder et online certificeringskursus i aromaterapi. Et kursus for dig, der
gerne vil i dybden med din viden omkring olierne, og som samtidig ønsker
certificering. Du kan læse kort hvad de skriver her, men via linket kan du se alt indhold. 

This course is a close-up look at where essential oils come from, the science behind how
they work, and how you can use them effectively. Entirely online, the course includes videos,
text, illustrations, and quizzes to help you learn and retain in-depth information.By the end,
you will be a doTERRA-certified essential oil specialist, with the confidence to use and share
oils effectively.
https://training.doterra.com/p/doterra-essential-oil-specialist-certification

ELENA BROWERS ONLINE UNIVERSITET
Elena Browers onlineuniversitet er gratis for alle på vores team: 
https://essential-practice.com. Hendes nyhedsbrev er også godt at følge med i.

VIDEOER
doTERRA Europe YouTube
Her kan du finde en masse lærerige videoer:
https://www.youtube.com/c/doTERRAEurope

Christine Eilvigs YouTube
Her kan du fine videoer om at være bygger og tidligere workshops om olierne
https://www.youtube.com/user/christineeilvig/featured

MATERIALER
Produktinformationssider der beskriver konkrete olier eller produkter fra doTERRA: 
Danske: http://doterraeveryday.eu/pip-dansk/
Engelske (lidt større udvalg): http://doterraeveryday.eu/training/pip-english/

Dansk produktguide med korte beskrivelser af alle doTERRAS produkter
https://media.doterra.com/dk/da/brochures/product-guide.pdf
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https://training.doterra.com/p/doterra-essential-oil-specialist-certification
https://essential-practice.com/
https://essential-practice.com/?fbclid=IwAR3xLZ9ul43AlMYExuxzQqgfRsh_7msx-lGlLLiBsR8rmU1X3_BG7-eXxio
https://www.youtube.com/c/doTERRAEurope
https://www.youtube.com/user/christineeilvig/featured
http://doterraeveryday.eu/pip-dansk/
http://doterraeveryday.eu/training/pip-english/
https://media.doterra.com/dk/da/brochures/product-guide.pdf


FACEBOOKGRUPPER
 

Bliv en del af netværket

ANBEFALEDE FACEBOOKGRUPPER
Din enroller skal invitere dig. Bed hende/ham om det. Vi anbefaler adgang til:

Team Lavt Gærde
Gruppe for kunder ledet af Christine Eilvig. Her kan du finde sparring og mange
tidligere opslag omkring brug af olierne. Christine deler også her løbende omkring
emner og evt. tilbud hos doTERRA. En gruppe som du også kan invitere dine
doTERRA kunder ind i.

Bygger TLG
Gruppe for byggere med LRP på min. 150 PV ledet af Christine Eilvig. Her laver hun
mentoring i form af byggemøder, vækstforløb. Hun støttes af Anne Hejselberg der
tapper i forbindelse med møderne. Alt er online.

Essential Practice
Elena Browers lukkede gruppe for kunder og byggere, som du kan skal inviteres ind
i af et medlem. Prøv at spørge din enroller. 

Kig i Facebookgrupperne, se tilgængelige materialer under filer og moduler.

Spørg din enroller om han/hun også har en Facebookgruppe for dig. 
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HVORFOR ESSENTIELLE OLIER OG DOTERRA? 
Denne øvelse er nok en af de vigtigste, og et godt sted at starte når du skal i gang
med at dele olierne. 

Du skal starte med at mærke efter og finde dit "why" (hvorfor) 

Det er et must, hvis du vil inspirere og have en magnetisk effekt på din målgruppe.
Heldigvis ligger det allerede inde i dig, for det er det der drev dig til at blive bygger. 

Jeg vil anbefale dig at sætte lidt tid af og arbejde med dette, og skrive det ned. Her
er nogle spørgsmål som du kan tage udgangspunkt i i forhold til dykke ned i dit why. 

- Hvem er du og hvorfor er du her? 

- Hvorfor startede du med at anvende essentielle olier? 

- Hvordan har olierne påvirket dit liv? 

- Hvilket budskab vil du gerne dele? 

- Hvorfor er dette budskab vigtigt for dig? 

- Hvad ville du gerne forandre for dig selv og for andre med olierne? 

- Hvilken betydning ville det have for dig og dine kunder? 

- Hvorfor valgte du doTERRAs olier? Se eventuelt næste side for inspiration. 

- Hvilken betydning har netværker og denne forretning for dig? 

Når du kender dit why så kan du arbejde dig ind i det, og dele din passion ud fra dit
why nemmere og mere tydeligt. 

KEND DIT WHY
 

Stå stærkt og del dit budskab

10
©Patrizia Marlou/Team Lavt Gærde 

T
EA

M
 L

A
V

T
 G

Æ
R

D
E



OM FIRMAET

Co-impact sourcing - Læs mere her >>

Healings Hands/non-profit partnerships - Læs mere her >>

Source to you - doTERRAS ansvarlige dyrkning - Læs mere her >>

doTERRAs renhed - De mest testede olier - Læs mere her >>

Network marketing model - Undervisning ude ved brugerne

Netværket

Kompensationsplanen (Build guide) 

Gældfrit firma og i massiv vækst

Det største firma indenfor essentielle olier

Proaktiv livsstil

Integrer wellness i din daglige livsstil

Her er et par korte facts om doTERRA, som måske har betydning for dit valg,
som også er noget jeg selv elsker. Find gerne dine egne eller flere. 

HVORFOR DOTERRA? 
 

Lær firmaet at kende
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https://www.doterra.com/US/en/co-impact-sourcing
https://www.doterra.com/US/en/healing-hands
https://sourcetoyou.com/en
https://sourcetoyou.com/en/quality


LAV EN NAVNELISTE

Hvem ville jeg gerne lave business med, hvis jeg frit kunne vælge?
Hvem ville doTERRAS produkter være relevant for?
Hvem kender jeg der er åben overfor naturlige produkter?

For nogle kan en navneliste være et godt sted at starte og er et værdifuldt stykke
værktøj, som du kan vende tilbage til igen og igen. Det giver dig et overblik over hvem
det kunne være relevant for dig at samarbejde med eller introducere for olierne. 

Uanset om du vil bruge listen til at konktake folk ud fra, eller hvis du vil bruge den til
hvem du gerne vil tiltrække. 

Målet er at lave en liste med min. 60-100 personer. Og løbende tilføje navne til den.
Lav den i en notesbog, excel eller hvad der passer dig. Opbevarer din liste tæt på dig
fx. i din notesbog. 

Når du laver listen så tænk over:

Prøv ikke at have for mange forbehold når du finder dine navne. (De har ikke tid, har
ikke penge, længe siden jeg har talt med dem, osv.)

En god hjælp kan være denne doTERRA memory jogger:
https://media.doterra.com/us/en/brochures/memory-jogger.pdf

NAVNELISTE
 

Hvem vil du hjælpe? 
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DEDIKER DIG TIL DIN DOTERRA BUSINESS

Hav altid dine olier med på farten, og gerne med små prøver, samt en form for
visitkort. Brug selv olierne, og vis dem frem hvis det er relevant. 
Brug olierne, og hav gang i din diffuser når du har gæster
Uddel 1 prøve til et specifikt formål til interesserede
Brug 15 min. hver dag på at kontakte relevante personer fra din navneliste 
Hav styr på din kalender, så du ved hvornår du kan lave møder med interesserede
Brug onlinemøder når det ikke kan lade sig gøre at mødes fysisk. 

Inviter en lille gruppe veninder/bekendte til en aften hjemme hos dig eller dem. Du
kan også spørge dine veninder om de selv kan samle en lille gruppe. 
Hold og annoncer en større offentlig workshop fx. en wellness aften
Lav en online workshop enten via zoom eller en gruppe på Facebook. Du kan fx. lave
en olierejse over flere dage eller blot 1 times webinar

Inspirer og tiltræk kunder på YouTube, Instagram, Facebook eller Pinterest. 
Lav din egen Facebookgruppe, hvor du kan inspirere
Brug dine egne private profiler til at dele din glæde ved olierne

Beslut dig for hvor mange timer du vil dedikere til din doTERRA business. Der er ikke
krav om et vidst antal timer - det er op til dig, hvor hurtigt og langt du ønsker at komme.
Men forpligt dig til et antal og dediker dig til det, hvis du ønsker at gøre en forskel. 

Når du ved hvor mange timer du kan bruge, så planlæg ud fra det. Sørg for at sætte tid
af i din kalender til dit arbejde og informer relevante omkring dig fx. din partner. Brug fx.
blot 15 min. hver dag på at række du til interesserede. Og planlæg for eksempel min. 1
workshop hver måned.

FIND DIN VEJ
Der findes mange måder, og du skal finde ud af hvad der fungerer for dig, og justere
hen ad vejen. Jeg oplever dog også at olierne et sted hvor vi udvikler os, og sagtens kan
prøve nye veje. Uanset hvad så handler det først og fremmest om at dele din
begejstring, og hjælpe andre med at komme i gang med denne livsstil. Her kommer et
par idéer som du kan hapse imellem. 

DEN PERSONLIGE KONTAKT

WORKSHOPS

SOCIALE MEDIER

AT DELE I PRAKSIS
 

Hvordan vil du dele? 
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FORSTÅ LRP
 

doterras loyalitetsprogram  

LRP - LOYALTY REWARD PROGRAM 
Det er vigtigt at du har helt styr på hvordan LRP fungerer og hvilke fordele der ved det.
LRP giver fordele for dine kunder, skaber samtidig loyale kunder. Introducer derfor altid
dine kunder for denne mulighed.

LRP kan tidligst oprettes i måneden efter start, men kan allerede sættes op ved første
ordre. For kunder er min. købet kun 5 PV hver måned. Men de skal købe for min. 50 PV
for at kunne optjene point og stige i %. 

Køber de for min. 50 PV hver måned så stiger de fra 10 % til 15 % efter 3 mdr.- Efter 6
måneder stiger de til 20 %, 25 % efter 9 måneder og hele 30 % efter 12 mdr. 

Gør dem det tydeligt at de skal huske at justere deres ordre hver måned inden
afsendelse, så de modtager præcis det de ønsker. Gør de ikke det så vil de automatisk
modtage det samme som den forrige måned. 

Dagen før LRP ordren skal afsendes, modtager de altid en e-mail med påmindelse om
hvad der sendes dagen efter. 

Se her hvordan de opretter en LRP - KLIK HER 

De kan til hver en tid afbryde deres LRP, men skal huske at bruge deres point inden
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OPBYGNING 
 

Roller og struktur

FORSTÅ STRUKTUREN
At forstå rollerne er en nøgle til at forstå strukturen i doTERRA og dine muligheder
som bygger. Først og fremmest er det vigtigt at forstå forskellen på en enroller og
en sponsor. 

Derudover er der selve struktureringen af kunder og byggere. Hele organisationen
er opbygget i form af et træ, hvor man som bygger står øverst i sit eget træ. Under
dig vil du med tiden placere dine kunder og andre byggere efter en struktur, der kan
hjælpe dig med at opnå rank og skabe indtjening.

Hvordan denne struktur opbygges, og hvor du kan stige i rank og optjene
kommission er beskrevet i "Build Guide". Buildguide er også det der kaldes for
kompensationsplanen. 

Du finder buildguide her >>

Her finder du en beskrivelse at de to roller. 

ENROLLER
Enroller er den der har inviteret en ny kunde eller bygger ind i netværket. 

Din enroller er den person, der delte olierne med dig. Dog kan du opleve at din
enroller ændrer sig, hvis det har betydning for rank længere oppe i systemet. I din
backend kan du se hvem din enroller er under upline-listing. 

Når du hjælper kunder i gang, så bliver du automatisk enroller for dem. Som
enroller modtager du fast startbonus på 20% på køb fra dine nye medlemmers
første 60 dage af deres medlemskab.  Din enroller modtager 10% i faststart, og
dennes enroller modtager 5%. 

Du har 14 dage som enroller til at placere et nyt medlem i dit træ. 

Er du enroller af en bygger, så kan denne byggers rank anvendes til at stige i rank
selv. Du kan bruge en bygger i hvert ben til dette. Behold dit enrollerskab indtil at
det giver mening at give at overgive til en bygger for selv at stige i rank.
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https://media.doterra.com/eu/en/brochures/build-guide.pdf


De kan tælle med i Power of 3 bonus
Du får 2% i kommission på alle deres køb efter 60 dages medlemskab
Du får ikke faststart for en bygger du er kun sponsor for 
Du kan ikke anvende en bygger du kun er sponsor for til at stige i rank.

SPONSOR
En sponsor er den person, hvor et medlem direkte er placeret under. Hvis du
har medlemmer du har enrollet, der står i første linje under dig, så vil du både
være enroller og sponsor. 

Har en bygger længere oppe placeret et medlem (bygger/kunde) under dig, så
er du sponsor for denne person. 

Som sponsor for et medlem : 

 

OPBYGNING 
 

Roller og struktur
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STRUKTURER DIT TRÆ SIMPELT
Tanken med opbygningen er at du som bygger finder tre byggere der placeres i første
led. Disse tre byggere finder så selv 3 byggere hver. Dit fokus er blandt dine 3 byggere i
første led, som er dine qualifiers. Dem hvis rank du anvender til selv at stige i rank. 

Når vi alle bygger efter denne struktur på TLG, så bygger vi bæredygtigt og vi sikrer at
ranks og bonusser som PO3 lander nemt for alle. Det er en af kerneværdier i TLG. Vi
ønsker at alle skal med, og samtiddigt gør vi byggeriet nemmere for alle, og så der på
sigt lander Platinums ranks til alle. 

Dit byggeri afhænger naturligvis af hvor meget tid du kan bruge hver uge, og hvor
mange du personligt enroller. Her er et par eksempler på strategi med baggrund i det. 

En sidebeskæftigelse
Hvis du enroller 1-4 nye medlemmer hver måned, så vil jeg anbefale dig at dit fokus er
at opbygge en solid Power of 3 (po3), der kan udløse et tilskud hver måned.

Denne bonus udbetales, hvis du har min. 3 medlemmer i første led med LRP køb i
måneden på over 100 PV, og din overall volume (OV) er over 600 PV. Ideelt set så
enroller du en bygger ret hurtigt også, da disse er stabile i forhold til PO3, og så du kan
begynde at placere kunder under dem, så snart du har sikret din PO3.

OPBYGNING
 

Af dit træ og din forretning

Dig 
LRP: 150 PV

Bygger
LRP: 150 PV

Wholesale 
customer

LRP: 125 PV

Wholesale 
customer

LRP: 125 PV

Wholesale 
customer

50 PV

Bygger med LRP

Kunde med LRP

Kunde uden LRP
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OPBYGNING
 

Af dit træ og din forretning

fortsat...

Hvis du har byggere i første led er dette en hjælp i forhold til Po3. De skal
opretholde en LRP hver måned på 150 PV. Med 3 byggere under dig er du altid
sikret Po3 i første led.

Hav fokus på at dine nye kunder får opsat LRP. Nogle gange kan det give mening
at få det sat op allerede i forbindelse med første bestilling. Hvis de køber ekstra
udover deres kit, så kan du fortælle dem at de faktisk kan optjene point på de
øvrige produkter, hvis de gemmer dem til en LRP, som I så sætter op straks.

Når du laver en opfølgning med kunden efter modtagelse af varerne, så er det
også oplagt at fortælle om fordele igen, og hjælp gerne kunden med at få det sat
op. LRP er vejen til Power of 3 og automatiseret indtægt. Så LRP er generelt
afgørende for din forretning. Og kun en fordel for dine kunder.  

ER DU KLAR TIL AT RYKKE? 

Enroller du mere end 5 om måneden, eller har du sikret dig Po3 i første led, så er
dit oplagte fokus Premier rank.

Som Premier får du 1 share af en empowerment bonus pulje. Hvor meget denne
udgør afhænger af doTERRAs samlede omsætning den pågældende måned, og
hvor mange der er kvalificeret.

PREMIER RANK

For at opnå Premier rank, skal du have 2 byggere som du har enrollet, der har
opnået Executive rank. De skal være i hver sit ben. Og du skal samlet set have en
Overall Volume (OV) på 5000 PV.

Har du ikke selv enrollet byggere under dig, så tal med deres enroller om
muligheden for at få dem overdraget når du kan gå premier med deres volume. 
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OPBYGNING
 

Af dit træ og din forretning

STRUKTUR DIT TRÆ TIL PREMIER
Fokuser på at finde to byggere, som du placerer i dit første led. Gerne nogle som
du kan se et skønt samarbejde med.  Du skal nemlig bruge dem til at stige i rank
ved at bygge under dem. 

Er du i den situation som jeg var, at du enroller rigtigt mange kunder, men
byggere lader vente på sig, så kan du vælge at anvende en placeholder. Det er
langt fra optimal, men kan være en vej, så du kan placere dine kunder optimalt og
udnytte din mulighed for bygge efter at få rank. Det kan være et familiemedlem
(dog ikke din mand eller børn under 18). I opretter en byggerkonto i deres navn
og oplysninger. Når du har en bygger der er klar, så kan der laves en transfer, så
kontoen overtages af den nye aktive bygger. 

Når du enroller nye kunder så placerer du dem under dine byggere. Det er stadig
dig der modtager 20% i faststart da du er enroller. Fordelen er at du hjælper
byggeren med at opbygge den rank, som du har brug for. Samtidigt så vil du når
kunden har været medlem i 60 dage opnå højere unilevel-bonus, nemlig 3% på
deres køb, da de nu er placeret i dit 3. led..  

Dig 
LRP: 150 PV

Bygger
LRP: 150 PV

Bygger
LRP: 150 PV

Wholesale 
customer

LRP: 125 PV

Wholesale 
customer

50 PV

Bygger med LRP

Kunde med LRP

Kunde uden LRP

19
©Patrizia Marlou/Team Lavt Gærde 

T
EA

M
 L

A
V

T
 G

Æ
R

D
E



MINDSET
 

Du modtager hvad du udsender

FOKUS PÅ ENERGI OG ABUNDANCE

Et vigtigt afsæt for din succes er at holde fokus på energi og abundance fremfor
mangel og sparetanker. 

Vær og udstrål det du gerne vil tiltrække. 

Skift tankerne ud... 

"Det er dyrt med en LRP på 150PV"  ☞ "For kun 150PV har jeg min egen forretning, hvor
jeg straks kan gøre en forskel og skabe indtjening." 

"Øv hvorfor kommer BOGO efter jeg har sendt min LRP afsted" ☞ "Hurrah der er BOGO -
doTERRA støtter os igen i at nå vores volume og ranks"

"Et startsæt er ALT for dyrt for mine kunder" ☞ "Mine kunder får SÅ meget værdi med et
startsæt, og på ingen måder dyrt i mine øjne"

Slip salget af flasker udenom netværket. Det er hverken en fordel for dig eller
kunden. De betaler mere for olierne, og du opbygger ikke en bæredygtig forretning. 

Har du olier i overskud, så brug dem til gaver, konkurrencer eller prøver istedet for
at sælge dem. Tænk abundance, og bidrag. 

Vi er en del af et fantastisk netværk der emmer af abundance og muligheder. Dyrk
de positive tanker og lad ikke dine blokeringer stå i vejen for at skabe det du
drømmer om. 

Tiltræk istedet kunder og byggere med lethed, og byg din forretning. 

Når vi ikke opnår succes, det vi ønsker så er det oftest vores blokeringer der står i
vejen. I næste afsnit kan du læse om nogle af det mest almindelige. 

Det er vigtigt at have fokus på det indre arbejde, og her kan hjælpere også være det
lave gærde. Christine deler her i bogen nogle af sine bedste hjælpere. 

20
©Patrizia Marlou/Team Lavt Gærde 

T
EA

M
 L

A
V

T
 G

Æ
R

D
E



BLOKERINGER
 

Lad dem ikke holde dig tilbage

SKAB LETHED OG FLOW

Som ny bygger har du sikkert allerede mærket usikkerheden snige sig ind på dig. 

Det er helt normalt. Det er nogle af de blokeringer vi som byggere ofte besidder.
Det er vigtigt at arbejde med dem, så de ikke påvirker din rejse negativt. Det indre
arbejde er en vigtig del af rejsen for at opnå succes,  

Heldigvis er der her på Team Lavt Gærde, stor hjælp at hente.  Anne Hejselberg og
Christine Eilvig støtter os i at slippe dem blandt andet ved hjælp af tapping. 

MANGEL: 
Er du bange for at der ikke er kunder nok til dig, eller du ikke kan tjene penge på
doTERRA eller generelt er præget af følelsen af mangel - 
Så er der hjælp her >>

FORKERTHED: 
Føler du dig forkert, anderledes og sammenligner dig med andre
Så er der hjælp her >>

VÆRDI: 
Har du tanker som "Hvad kan jeg overhovedet bidrage med af værdi?"  og " Jeg er
bange for at spilde andres tid". "Hvilken værdi har jeg?"
Så er der hjælp her >>

SYNLIGHED
Hvis du har svært ved at stå frem
Så er der hjælp her >>

ANSVAR
Hvis du har svært ved at tage ansvar
Så er der hjælp her >>

SUCCES
Du saboterer når succes er tæt på eller har svært ved at opnå det
Så er der hjælp her >>
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https://www.facebook.com/nina.h.nielsen.50/videos/10158535687254845
https://www.facebook.com/nina.h.nielsen.50/videos/10158555647799845
https://www.facebook.com/nina.h.nielsen.50/videos/10158555647799845
https://www.facebook.com/nina.h.nielsen.50/videos/10158573348299845
https://www.facebook.com/groups/429789671677353/learning_content/?filter=434427674638745&post=4281419018553822https://www.facebook.com/nina.h.nielsen.50/videos/10158588804534845
https://www.facebook.com/nina.h.nielsen.50/videos/10158604405254845
https://www.facebook.com/nina.h.nielsen.50/videos/10158619568449845


HJÆLPERE
 

Christines bedste anbefalinger

FÅ STØTTE PÅ DIN REJSE 

PATTY OLIVER:
Energetisk clearing af blokeringer og begrænsninger:
https://bodymindspirithealingarts.com

ALOISE SURFLEET-MIDDLETON:
Vildt effektive clearinger så blokeringer og begrænsninger forsvinder. Spørg efter
en rabat til TLG: https://aloise.life

PERNILLE HANSEN:
Vildt dygtig homøopat i Glumsø. Nogle måneders ventetid. https://klinikph.dk

ESTEL EHVASS:
Vildt dygtig numerolog. Www.numerologerne.dk

WIOLETTA GIEGEL:
Super healer. Fjernhealing. Meget effektivt. Www.pureatheart.co.uk

RANIA JAMES:
Vanvittig dygtig astrolog. Mega præcis hvis man gerne vi kende til timing og lindre
utålmodighed. Www.stellarguidance.wordpress.com. Jeg bookede en Combo-
session.

BENGT VALENTINO ANDERSEN:
Genial kropsterapeut: https://body-sds.dk/om.../ansatte/bengt-valentino-andersen/

ENAGIS KRYSTALLER:
Krystallerne er meget kraftfulde, så de bringer os i proces præcis som olierne. De
skaber også en dyb ro, og der kommer kun det op, vi kan håndtere.
Krystallerne neutraliserer de negative påvirkninger fra stråling og andet, fordi
kroppen (vandet i cellerne) bliver struktureret og får energi til at genoprette
strukturen hele tiden. 
I kan få 10 % på alt i shoppen med Christines link her >>
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https://bodymindspirithealingarts.com/collections/services/products/personal-akashic-reading?fbclid=IwAR2Fc5_n9Xp3TGZoVxHxpOqxB-rds6Jzzr24THx-VPQIbW8_0x2KSD2_THU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faloise.life%2F%3Ffbclid%3DIwAR2kXs0mSo0yxNDowy0beh1z01t5BAPJ6YCxaJiLE7JJ9lGUWMhU5e5dGek&h=AT1wM29UaVRibwamqDw0QqKr9egxHOpNNmZQmP_iIvLrV0uTHgZzuWyhbsoYahYta5HOXtnJYI8ao2f4KPttpAdDMdqaCGaMh7tmeXCRIqZZB4JH3P-gjIcEqeW-iYDMiNxzwvU&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2umCxoZmTpNIs3qmJMm3gEgJmG8n1XyIPymUDdHiQN16DGd2ANYeKVp32J-pDE-tS-8jLnd_F5tW8vX2zs8LD9aOjRAiNd0SDb-nEpTPH3tiAQN-RaXG63w_IDM43e3q5BKdfi1JgvzKc6PAT021NfRNzwa99Sr_4
https://klinikph.dk/?fbclid=IwAR301sCPhWM2eJiQiBcMJaIjjiVycbOHlL9ggaz6S-AHUxOeAsEu98VA4I0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWww.numerologerne.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR2kXs0mSo0yxNDowy0beh1z01t5BAPJ6YCxaJiLE7JJ9lGUWMhU5e5dGek&h=AT2COYtx31SvWPnxBq9FFWXnuWnTClA4pichYQnza7qP5s3jloLfJxp9RJu6QMi59Q6JpsmLjdrhf2RkYmK3QRr2kgTcTPWxLMV0O1ASxVybhKFyH5qhhXw5ffsIhmDtxSUG5tQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2umCxoZmTpNIs3qmJMm3gEgJmG8n1XyIPymUDdHiQN16DGd2ANYeKVp32J-pDE-tS-8jLnd_F5tW8vX2zs8LD9aOjRAiNd0SDb-nEpTPH3tiAQN-RaXG63w_IDM43e3q5BKdfi1JgvzKc6PAT021NfRNzwa99Sr_4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWww.pureatheart.co.uk%2F%3Ffbclid%3DIwAR17f1Kd8TxX0UT71rO0vljo1acSHaq37nxp-C6viutsBVl5Fn0ayA3PZmk&h=AT0N1WxiGijiMG4zzsLME_5GSUlyjNuOd6Z9qO4PqEkrjZPQsXlftOXmEokfl-Jx6KzlsendXkD6GVkj0hepGVbZtjXTD12ufaYj-6GnHYkohNElcHlzxrB49H1vknh5VZkMsrw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2umCxoZmTpNIs3qmJMm3gEgJmG8n1XyIPymUDdHiQN16DGd2ANYeKVp32J-pDE-tS-8jLnd_F5tW8vX2zs8LD9aOjRAiNd0SDb-nEpTPH3tiAQN-RaXG63w_IDM43e3q5BKdfi1JgvzKc6PAT021NfRNzwa99Sr_4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWww.stellarguidance.wordpress.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0b5U-REdxaq8MTbDqe8uU9bwbz8mJ41l5NbODVH0-9JdvFMNW0uwME-5w&h=AT26_eUN8bk4WzyNXRpPeHvdQrU3deGZWgL9yVPuhkzSONnZOmlwngPOp1ZPP40q74BnYA2c7uaIb9iMpEoJYlSVlunzh5ovlWq91r82u2Aeu7nqLGSdSyfTSYT1c8vPw0hs2_s&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2umCxoZmTpNIs3qmJMm3gEgJmG8n1XyIPymUDdHiQN16DGd2ANYeKVp32J-pDE-tS-8jLnd_F5tW8vX2zs8LD9aOjRAiNd0SDb-nEpTPH3tiAQN-RaXG63w_IDM43e3q5BKdfi1JgvzKc6PAT021NfRNzwa99Sr_4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWww.stellarguidance.wordpress.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0b5U-REdxaq8MTbDqe8uU9bwbz8mJ41l5NbODVH0-9JdvFMNW0uwME-5w&h=AT26_eUN8bk4WzyNXRpPeHvdQrU3deGZWgL9yVPuhkzSONnZOmlwngPOp1ZPP40q74BnYA2c7uaIb9iMpEoJYlSVlunzh5ovlWq91r82u2Aeu7nqLGSdSyfTSYT1c8vPw0hs2_s&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2umCxoZmTpNIs3qmJMm3gEgJmG8n1XyIPymUDdHiQN16DGd2ANYeKVp32J-pDE-tS-8jLnd_F5tW8vX2zs8LD9aOjRAiNd0SDb-nEpTPH3tiAQN-RaXG63w_IDM43e3q5BKdfi1JgvzKc6PAT021NfRNzwa99Sr_4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbody-sds.dk%2Fom-body-sds%2Fansatte%2Fbengt-valentino-andersen%2F%3Ffbclid%3DIwAR3E-xnCLS-eJtX3JWY_8im6aiOkKXBWyDwwa-G_NhQ9MgJsRdbdMJ9aifM&h=AT1qh-5qxvDM_HsXS6QJrAifygCFyoqaRwDt7jbYKKCmvJo3KgVWzqpuMSTfwFVZ1Ls3m8vIedYk_Fekwh_JuAMZ75-Lo1FmqXwr2c99UP5zIyGe-FAySH5oAexJLolRAGbeCC8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2umCxoZmTpNIs3qmJMm3gEgJmG8n1XyIPymUDdHiQN16DGd2ANYeKVp32J-pDE-tS-8jLnd_F5tW8vX2zs8LD9aOjRAiNd0SDb-nEpTPH3tiAQN-RaXG63w_IDM43e3q5BKdfi1JgvzKc6PAT021NfRNzwa99Sr_4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fenagi.com%2Fda%2Fshop%2F%3Fpartner%3DChristine%2540christineeilvig.dk%26discount%3D10%26fbclid%3DIwAR0Gi25JikIJbLMcb6mOFgSnnYRtojpn3kwLbOzukO9ExFVHmSXKa94wIXQ&h=AT3jkMDYE3obCdtwomBLr94eSnccRHsZv2g1S69bXCMsbu4U14C4zjDr6S6ypiPp6eq34lM-H0kgf1JQFFvjpptQHa5abC5JGKNrvv_ojW5wE4OQw9YjyBge7kOvwggmntobh14&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2umCxoZmTpNIs3qmJMm3gEgJmG8n1XyIPymUDdHiQN16DGd2ANYeKVp32J-pDE-tS-8jLnd_F5tW8vX2zs8LD9aOjRAiNd0SDb-nEpTPH3tiAQN-RaXG63w_IDM43e3q5BKdfi1JgvzKc6PAT021NfRNzwa99Sr_4


HJÆLP OG INFORMATION
 

Hos doterra

KUNDESERVICE
doTERRA har et helt fantastisk team, som altid står klar til at hjælpe. Ikke kun dig,
men i høj grad også dine kunder. 

Vær derfor ikke bange for at henvise dine kunder til hjælp fra kundeservice. 

Her kan du se en kort liste over, hvad kundeservice kan hjælpe med: 

- Status på en evt. manglende ordre
- Manglende olier eller leveringer
- Produkter eller andet der ikke kan tilføjes kurven
- Fejl i point eller LRP ordre

De kan se din profil og hjælpe med at rette alle tekniske og praktiske ting 

De kan både kontaktes via mail eller telefon, jeg anbefaler altid at ringe til dem, hvis
det er noget der haster (de taler dansk). 

Telefon: 89 88 10 85
Åbent fra kl. 14.00 - 22.00 mandag til fredag

Mail: kundeservice@doterra.com - Mail altid fra den e-mail kontoen er oprettet i. 

PRODUCTSERVICE
Kontakt dem hvis du har konkrete spørgsmål til et produkt. Svartiden er 2-3 dage. 

productsupport@doterra.com

DOTERRA EVERYDAY
Her finder du information og viden om produkter, tilbud og andet fra doTERRA. En
god side at tjekke ind på et par gange om ugen.

http://doterraeveryday.eu/
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http://doterraeveryday.eu/


 

RESSOURCER 
Hjælp til din business

BILLEDER

Calendly - Nemt program hvor dine potentielle kunder kan booke en aftale
Zoom - Hold workshop eller 1:1 møder online
Typeform - Indsaml data ved hjælp af en formular fx. til prøver eller workshops.  

www.onedropdesigns.com
Har et udvalgt af gratis billeder og et stort udvalg af betalte billeder. Her køber du et
medlemskab, og kan så downloade smukke produktbilleder og livstilbilleder med
doterra olierne. God til markedsføring.  

www.doterra.com/US/en/images
Her kan du downloade de enkelte produktbilleder af olierne og doTERRA produkter

GRAFIK
www.canva.com
I Canva kan du lave smuk grafik. Med en betalt profil har du samtidig adgang til at
bruge  alle deres billeder. Hvis du søger efter essentielle olier, herbs eller de specifikke
olier, kan du finde mange gode billeder.

Grafik lavet af doTERRA
Her finder du et helt bibliotek af færdiglavet grafik fra doTERRA som du straks kan dele
på de sociale medier. Dog på engelsk, men brug dem som inspiration.
https://www.doterra.com/US/en/doterra-social-media-assets-to-share

DoTERRA Social
Er et program hvor du nemt kan lave dine egne grafikker og hvor der er forslag og
billeder uploadet af produkter. doTERRAs udgave af canva. 
https://social.doterra.com/en

Mini-kursus i Canva og brand
Når du er medlem af Mia Poulsen's Facebook gruppe  "The Soulful Tribe", har du også
adgang til et mini-kursus i Canva og branddesign. Du finder gruppen her og skriver at
du er enrollet af mig. 
https://www.facebook.com/groups/thesoulfultribe

ANDRE HJÆLPEPROGRAMMER
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Forstå begreberne en gang for alle

Auto Ship (AS)
Auto Ship er et andet ord for din månedlige LRP. Din LRP sendes automatisk på
den dato i måneden, som du har valgt. 

Back Office 
Dit Back Office er din personlige webside i doTERRA. Her kan du bestille nye
produkter, indmelde nye kunder og holde øje med din (og dit teams) aktivitet. 

BOGO
BOGO betyder Buy-One-Get-One (køb en og få en gratis) tilbud. Det kommer et
par gange om året, og man ved desværre aldrig hvornår. Når det kommer, er
der altid mange gode tilbud og mange penge at spare. 

Buy in
Buy in er et køb der laves på en konto for at sikre din bonus eller rank. Du kan
kontakte en kunde eller bygger og spørge om du må foretage at køb på deres
konto, for at du fx. sikrer din PO3 eller rank. Du kan også selv opleve at din
upline kontakter dig for dette. 

Downline 
Downline er en samlet betegnelse for det stamtræ, der tegner sig under dig.
Stamtræet udgør dit team og består af dine kunder og dine kunders kunder. 

Enroller 
Din enroller er den person, som har arrangeret dit medlemsskab i doTERRA.
Hvis du ønsker at tjene kommission i doTERRA, så er det vigtigt at holde styr på,
hvem i dit team du har enrollment på, og hvem din upline eller downline har
enrollment på. 

Fast Start 
Fast Start er en bonus, der giver dig mulighed for at optjene kommission på
ugebasis. I praksis betyder det, at du tjener 20% af det, dine kunder køber de
første 60 dage af deres medlemsskab. Desuden tjener du op til 10% af dine
kunders kunder køb. Efter de første 60 dage afregnes kommission via Unilevel. 
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Forstå begreberne en gang for alle

Loyalty Rewards Program (LRP) 
LRP er et personligt abonnement, som du kan tilpasse fra måned til måned. Det
er via LRP, at du får andel i doTERRAs generøse medlemsfordele, fx månedens
gratis produkt og mulighed for at optjene point (Product Credits). 

Frontline
Frontline er en betegnelse for den eller de personer, som du har lige under dig i
dit team/stamtræ.

Organizational Volume (OV) 
OV beskriver dit teams samlede volumen. Et vigtigt begreb for dig, som ønsker at
avancere og tjene bonusser i doTERRA. 

One Time Order 
En ordre som kun sendes en enkelt gang. 

Product of the Month (POM) 
Månedens produkt sendes gratis til medlemmer, som bestiller over 125 PV på
deres LRP. Eneste krav er, at ordren skal være lagt inden den 15. i måneden. 

Power of 3 Bonus (PO3) 
PO3 er en bonus, der udløses, når du bygger dit team efter en optimal struktur
og opnår en given volumen. Du kan få PO3 bonus udbetalt månedligt, og den
svarer til 50$, 250$ eller 1500$ alt efter størrelsen på dit team. 

Placements 
Refererer til beslutningerne om hvor i dit stamtræ et nyt medlem hører til. En
flytning kræver en ændring af sponsor. 

Product Credits 
Product Credits er points, du optjener, som du kan bruge til at købe produkter
for. Du kan se hvor mange points, du har til rådighed i dit Back Office. 

Personal Volume (PV) 
Ethvert produkt har en værdi i EUR og i PV. På mange produkter vil værdien af
de to være nogenlunde identisk. Ordrens størrelse i PV har betydning, når du fx
vil kvalificere dig til månedens produkt, eller hvis du vil tjene kommission. 26
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Forstå begreberne en gang for alle

Ranks
En del af doTERRAs kompensationsplan afhænger af din rang. Din rang
afhænger udelukkende af størrelsen og strukturen af dit team. Der er altså
ingen, der kan forfremme eller degradere dig, bortset fra dig selv.

Shipping Rewards Points (SRP)
Når du laver en enkelt ordre, så får du 50 % af fragtomkostningerne tilbage på
din konto i point. Når du bestiller via LRP, så får du 100 % af
fragtomkostningerne tilbage. Disse point kan du shoppe gratis produkter for
måneden efter.

Sponsor
Din sponsor kan være identisk med din enroller, men det kan også være to
forskellige personer. Din enroller kan nemlig vælge at placere dig et andet sted i
sit stamtræ af hensyn til træets struktur. Din Sponsor vil i givet fald også være
tilgængelig for dig med support, hvis du skulle få brug for det.

Unilevel
Unilevel er grundstenen i doTERRAs kompensationsmodel. Det er en struktur,
som sikrer, at du tjener kommission på hele dit team måned efter måned og år
efter år.

Upline
Din upline er en betegnelse for det stamtræ, som ligger over dig. Det er i din
upline, at du finder den eller de mentorer, som stiller sig til rådighed for at
oplære dig i doTERRAs produkter og forretningsmodel.

Wholesale Customer (WC)
Som WC er du kunde i doTERRA. Du har mulighed for at købe produkter til
medlemspris, og du kan få andel i fordelene fra LRP-programmet. Du kan dog
ikke tjene kommission. Som WC kan man altid vælge at opgradere sig til WA, hvis
man på et senere tidspunkt ønsker det.

Wellness Advocate (WA)
Du har samme fordele som en WC, men du kan derudover tjene kommission og
opbygge dit eget team. 27
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