
Kompensationsplanen: 
PV – Betyder Personlig Volume (1 PV svare ca. til 1$). 

For at få glæde af kompensationsplanen skal din månedlige LRP være på minimum 100PV. 
Som bygger i team lavt gærde og Ready skal din LRP være på 150PV 

Wellness Advocate 5 kompensations muligheder: 

 

1 – Retail profit 
Du tjener 25% på køb som kunder uden medlemskab køber for via din personlige doTERRA 
hjemmeside. 

 

2- Faststart 
Du tjener 20% på nye kunders PV de første 60 dage. 

Faststart gælder i 3. levels af enrollers. (3 under dig) 

level = 20% (ca. 20$) 

level = 10% (ca. 10$) 

level =   5% (ca.  5% 

 

3 – Power of 3/PO3 
3 medlemmer på din Frontline har en LRP på minimum 100PV + din egen på 300PV= Giver 
tilsammen 600PV som udløser en bonus på 50$. 

I Team Lavt Gærd har alle Wellness A/byggere deres LRP på minimum 15oPV. Det betyder det 
bliver lettere for alle at tjene PO3 = 3 medlemmer på din Frontline + dig = 4 x 150PV = 600PV. 

Hjælper du de tre byggere under dig, med også at tjene de 50$ bonus point (9) = Udløser din bonus 
sig på 250$ (Ca. Gold) 



Hjælper de tre byggere dem under sig med også at tjene de 50$ bonus point (9)= Udløser din bonus 
sig på 1.500$ (Ca. Platinum) 

Illustration: 

 

4 – Unilevel 
Efter de første 60 dage, og den nye kunde er placeret i træet, tjener du kommission i 7 levels ned. 
(Det betyder at det kan være en fordel at bygge nedad i træet, og placere nye kunder under dine 
byggere.) 

Illustration: 



 

  

5 – Leadership Pool shares 
En månedlig andel til Premier og derover. 

Hver Bonus Pool er udregnet af én procentdel af den globale kommission volume pr. måned. 

Beløbet du får udbetalt afhænger din rank i den givende måned. 



 

  

  

  

  

  

  

  



  
Det var de 5 indtjeningsmuligheder. Når du er Wellness kommer der sikkert mange spørgsmål og 
dem er du meget velkommen til at vende med mig eller teamet, når de kommer. For at sige det lige 
ud: Ingen forventer vi skal kunne det hele fra starten. 

Er du selvstændig? 
Har du allerede egen virksomhed - fuld eller deltid 
så ved du godt, at en investering på ca. 1300,- i måneden, som LRPen ca. ligger på – OG som du 
får reelle produkter for, ikke er ret meget. 

Du kan fx også erstatte dine daglige rengøringsmidler, hudplejeserier, tandpasta og kosttilskud med 
rene doTERRA produkter. 

Du ved sikkert hvad annoncer, en hjemmeside, konsulenthjælp, pakke omkostninger, lager 
omkostninger, dansk kundeservice der både hjælper dig, OG dine kunder ville koste dig pr. 
måned. Det får du alt sammen med som Wellness Advocate. 

Når du ser på, hvad du får for 1300,- i måneden, er det pludselig en mindre investering set over et år 
eller to. Du bestemmer selv om du bygger hurtigt eller langsomt, din indsats er det afgørende for 
din indtjening/kompensation som udbetales i danske kroner. 

Når du selv begynder at signe andre op, og hjælpe dem, ligesom jeg gerne hjælper dig i gang, vil du 
ret hurtig se at du opnår indtjening som Wellness Advocate. 

Det koster noget at bygge forretning op – tid og investering - derfor er det vigtig at du nyder 
rejsen. De essentielle oliers ordløse terapi er fantastiske hjælpere undervejs. 

Vælger du at bygge en forretning op i doTERRA, får du hele doTERRA team og min støtte, så din 
drøm kan lykkedes. 

 



Hvad er dit ønske med doTERRA? 

Vil du være en del af vores danske team er du velkommen til signe dig op med det samme. 

Har du spørgsmål inden er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig på: kontakt@dortea.dk 
eller Messenger. 

Du finder mig her på Facebook 

Shop dine olier direkte her: 

 

Er du allerede lidt overvældet nu, så kan jeg godt forstå det, det var jeg også i starten. Det er helt 
normalt, og jeg skal nok hjælpe dig - bare skriv til mig. 
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