
Din guide til bestilling af doTERRA olier

Lotte Lova x Doterra



Startsiden

Tryk på "Tilmeld og gem"
for at oprette din 
egen konto og få 25% i rabat

Side 1



Overblik over dine fordele ved at være kunde

På denne side kan du se hvilke fordele
du får ved at være kunde.  

Kunde = Engroshandel 
Bygger = Produktkonsulent (sælger)

Tryk på "Tilmeld dig Doterra"så
kommer du videre til næste side.

Side 2



Tilpas det land du bestiller til

Her skal du tilkendegive 
hvilket sprog du vil have.

Udfyld så det passer til det
der er vist her på skærmen
via dropdown funktionen.

Tryk "Continue" og kom til
næste side.

Side 3



Vælg den løsning du ønsker dig

På denne side vælge du den løsning du gerne vil
have og markerer det ved den blå prik. Du
vælger kun én af dem. 
(Hvis du er i tvivl, så kan du se dem på dansk på
side 2 i dette materiale) 

Wholesale costumer = Kunde (Engroshandel)
Wellness advocate = Bygger (Produktkonsulent)

Tryk "Continue" og kom til næste side. 

Side 4



På dette skærmbillede
udfylder du alle de felter
med rød stjerne

Udfyld dine detaljer 

Side 5



Opret dit password 

Indtast det password 
du vil have tilknyttet 
til din konto. 

Du indtaster det to gange 
for at være sikker.

Ved pilen kan du se kravene.

Side 6



De sidste detaljer

Husk at sætte kryds i  "Terms and conditions"
boksen ud for den røde pil til venstre. 

Tryk på "Continue" for at komme videre 
til næste side, som er vist med den røde pil 
til højre. 

Side 7



Bestilling af startpakker (enrollment kits) 

Doterra har lavet forskellige 
startpakker som du kan 
vælge som ny kunde. 

Du kan se de forskellige 
startpakker ved at trykke på 
pilene, ved den røde pil. 

Hvis du vælger det, er det 
gratis for dig at blive kunde.

Side 8



Indtast din bestilling hvis du ikke vælger en startpakke

På denne side taster du din 
bestilling ind.

Ved den røde pil kan du taste navnet 
på olien ind (eller varenummeret). 
Du tilføjer ved at trykke "enter".

Hvis du vil have flere olier, taster du 
 dem alle ind i søgefeltet ved pilen. 

Side 9



Hvis du ikke vælger en startpakke

Hvis du ikke vælger en startpakke 
betaler du €25, for at være medlem 
og få adgang til de 25% i et helt år.

Du tilføjer det ved at finde enrolment 
Fee på dansk som vist ved den røde pil.

Side 10



Vælg faktureringsadresse 

Her skal du tilkendegive hvilken adresse 
der skal stå på fakturaen.

Se hvor ved den røde pil.

Den røde pil til højre viser hvor 
du vælger betalingsmetode. 

Side 11



Fortsæt bestillingen

For at fortsætte trykker 
du på "Continue" knappen.

Side 12



Indtast dine betalingsoplysninger

Indtast dine kortoplysninger
Og afslut ved at trykke på "Pay"

Side 13



Ordrebekræftelse

TILLYKKE!
 

Du modtager en mail med en ordrebekræftelse 
når din ordre er gået igennem.

Side 14


