
Det anbefales altid at lave din bestilling fra en computer og en Chrome Browser.  

1. Gå ind på min doTERRA-side
2. Vælg “Join & Save” oppe i topmenuen 
3. Klik på den grønne knap “Join doTERRA” i nederste højre hjørne 
4. Vælg English-Europe og Europe og Denmark og klik på knappen Continue

S Å D A N  B E S T I L L E R  D U

Opstår der problemer undervejs, så ring endelig til den danske kundeservice:
Telefon: 89881085 - De har åbent 14.00 - 22.00

H J Æ L P

O P R E T T E L S E  S O M  
W H O L E S A L E  C U S T O M E R



6. Vælg Wholesale Customer og klik på Continue 

5. Vælg Region og Land 



7. 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 (Anne Hejselbjerg)

11645241 11645241

Christina Spiegelhauer



8. Sæt hak i I agree to the following … og klik på Continue
9. Du skal nu vælge dine varer.

Først skal du vælge dit enrollmentkit.
Du finder det ønskede ved scrolle med de lilla pile i siderne.
Ønsker du ikke et olie-kit, så skal du vælge bogen “Booklet” til 25 € som dit enrollment
kit.

Husk at vælge dem der hedder dansk. 

10. Ønsker du at tilføje enkelte olier og produkter, så kan du tilføje dem ved at skrive
navnet i det lilla felt under teksten “Add Any Other Products to your 1st order. Og
klikke på navnet i den drop down menu der kommer.



11. Når du har tilføjet det ønskede, trykker View Totals 

12. Du kan nu gå til betaling ved et klikke på “Proces order & continue.
13. Indtast dine kreditkortoplysninger, marker i Use my account information. Husk at
tilføje udløbsdato: Måned og år. Og de 3 cifre bag på dit kort under CVV.



14. Klik på Save Payment.
15. Du vil nu blive dirigeret til at godkende dit køb med nem id. Følg denne proces.

Gratis fragt - Få omkostningerne retur i form af point (PV) til nye varekøb
Få 10-30% af dit køb retur i form af point (PV) til nye varekøb
Bestil for mindst 125 PV inden d. 15 i måneden og få månedens gratis olie. 

Du kan allerede med det samme, vælge at oprette en LRP.  

LRP betyder i doTERRAs univers “Loyalty Reward Program”. Der er altså tale om et
kunde loyalitetsprogram. For at blive del af programmet skal man oprette en LRP
ordre. En LRP-ordre svarer til en fast månedlig abonnementskasse, hvor du selv frit
kan vælge hvilke produkter der skal i kassen.

doTERRA regner ikke i kroner, men i point. Og hver vare har en pointværdi. Kravet for at
have en LRP er at du bestiller for minimum 5 point (PV) hver måned, det svarer til ca.
55 kr. Så hvis du alligevel handler lidt indimellem kan det ikke svare sig andet end at
oprette en LRP. Fordelene ved en LRP er: 

Du skal bestille for min. 50PV hvis du ønsker at få 10% retur. Bestiller du for min. 50PV
hver måned så vil du hver 3. måned stige i rabat. Gradvist stiger du til at få 30% retur
efter 12 mdr. 

Du kan til hver en tid afbryde din LRP, men husk at bruge dine point først, for ellers
mister du dem. 

Husk at justere din ordre hver måned, så du modtager præcis det du står og mangler, 
 ændrer du ikke ordren, modtager du det samme som den forrige måned. 

O P R E T T E L S E  A F  L R P


