dôTERRA Olie
Quickguide:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Link til hjemmesiden: https://www.mydoterra.com/tinatungelundkristiansen/#/
Øverst til højre i menuen tryk: ’tilmeld & gem’.
Scroll ned i bunden og tryk på ’Tilmeld dig dôTERRA’
Første rubrik – vælg: ’English – Europe’.
Anden rubrik – vælg: ’Europe’.
Choose Country – vælg: ’Denmark’.
Herefter opretter du dig som enten
a. ’Wholesale customer’ (= engroskunde) eller
b. Wellness Advocate (= forhandler/bygger/produktkonsulent).
8. Til sidst tilføjer du dine oplysninger:
9. TIME ZONE = Brussels
10. Spring over ID – her står mit nummer som sponsor/guide
11. Tillykke, du er inde og nu er det ’Shop amok’ tid – find de olier, du gerne vil have med din
første ordre ☺
12. Det er mest fordelagtigt at vælge et kit til at starte med, her slipper du for at betale sign-up
beløbet på € 25. (Jeg valgte selv Home essentials kit inkl. diffuser – da det dækker det mest
derhjemme).
13. Hvis du IKKE vil købe et kit, så HUSK at tilføje ’dôTERRA Essentials Booklet’ (Dansk) €25
under enrollment kits.
14. Vil du have yderligere olier udover dit kit, så kan du tilføje dem på linien ’Enter additional
item’ ved at skrive navnet på olien eller varenummeret, så kommer det automatisk op og
tilføjes din ordre.
Har du brug for mere info, så åbn endnu en fane i din browser og find www.doterra.com/US/en.
Når du har signet op, så får du en mail med dit helt eget henvisningslink og adgang til
din egen dôTERRA side, hvor du håndterer dine ordrer.

Hvis du har lyst, er du derefter velkommen til at være med i vores Facebook grupper, som er
lukkede grupper. Der er en stor ’Team Lavt Gærde’ ledet af Christine Eilvig med pt. ca. 2000
’olieelskere & olienørder’, fordi vi elsker at hoppe over, hvor gærdet er lavest.
Dvs.
•
•
•
•

vi hjælper hinanden,
vi støtter hinanden,
vi løfter hinanden op,
Vi deler erfaringer,

Her finder du AL MULIG info om olierne inkl. videoer fra alle Christines workshops.
Dét blir’ ikke meget nemmere at komme i gang.
Desuden kan du downloade app’en ’Droplii’, så du altid har info lige ved hånden om, hvad du kan
bruge de forskellige olier til, og hvordan du gør det.
Udover gruppen ’Team Lavt gærde’, så er jeg med i en mindre gruppe ’Ready to take-off’, hvor du
også bliver inviteret med, hvis du har lyst til det.
Skulle du, trods denne QUICK guide, du er velkommen til at ringe til mig på 28 92 74 20 eller skrive
en besked, så skal jeg være klar til at hjælpe dig.

