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SEU NEGÓCIO

  O sucesso começa aqui. Este Guia de 
Lançamento e os vídeos de treinamento associados ensinam 

o processo para chegar até a Elite, a base de todas as classificações na 
dōTERRA®. Seu sucesso depende de você. Você define seu ritmo. O ritmo ideal está 

disposto nesta guia. Confie neste processo e siga esses passos para lançar seu negócio com 
sucesso. Concentre-se no compartilhamento e convites para criar experiências que gerem confiança e 

valor nos produtos da dōTERRA. 

Ao se apaixonar por seus óleos com o uso 
diário, você se torna um produto do produto. 
Sua confiança estimula seu desejo e coragem 

de compartilhar com outras pessoas que 
estão prontas para mudar de vida!

Eu segui os 3 primeiros passos no Guia de Construção
Eu participei de um Treinamento de lançamento ao 
vivo ou on-line
Eu entendo de PIPES (Preparar, Convidar,  
Apresentar, Inscrever e Apoiar) (pg. 4)
Eu preenchi a Lista de Verificação 
Primeiros Passos (pg. 5)

Eu priorizei minha Lista de Nomes (pg. 8)
Eu transferi meus 45 principais prospectos para 
o Rastreador de Sucesso (pg. 9)

Eu sei como integrar o compartilhamento da 
dōTERRA em minha vida cotidiana (pg. 10)

Eu defini meus objetivos, identifiquei meus MOTIVOS, 
e os compartilhei com meu mentor (pg. 6)

Eu preenchi meu Planejador da Elite (pg. 7)
Eu sei como convidar eficazmente (pg. 11)

Eu assisti os vídeos CONVIDAR
Eu assisti os vídeos PREPARAR

Eu sei como apresentar (pg. 12-14)

Eu assisti os vídeos APRESENTAR

Preencha antes do lançamento Concentre o tempo aqui durante o lançamento

COMO CHEGAR NA 
CLASSIFICAÇÃO ELITE EM:

• COMPARTILHAR COM MAIS DE 45

• INSCREVER MAIS DE 15

• LANÇAR 1-3 CONSTRUTORES

90 dias 30 dias 14 dias
mínimo alvo exorbitante

P REPARAR C ONVIDAR A PRESENTAR

Primeiros passos Priorizar sua lista de nomes

Compartilhar naturalmente
Definir objetivos e identificar 
os MOTIVOS

Plano para a Elite
Convidar mais de 45

Apresentar para mais de 301

2
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63

Assista aos vídeos de treinamento para cada seção em sharesuccess.com/launch

confiança

+ =
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resultados

primeiro lançamento para elite
em seguida lance 3 

construtores para elite
você no futuro em seguida, ajude-os a 

cada um lançar 3 elites

Eu sei fazer perguntas sobre inscrição 
Eu sei como inscrever novos membros (pg. 15)

Eu sei como classificar novos inscritos e colocá-
los no Poder dos 3 (pg. 17-18)
Eu crio estratégias com meu mentor para 
conseguir novas inscrições

Eu estou gerando confiança nos produtos da 
dōTERRA (pg. 21) 
Eu sei como compartilhar minha história (pg. 22)
Eu falo a Declaração de Confiança em voz alta 
todos os dias (pg. 23) 
Eu faço mais de 15 minutos de desenvolvimento 
pessoal diariamente 
Eu li, assisti ou escutei:

Eu sei como usar os guias de Vida, Compartilha-
mento, Construção e Lançamento (pg. 16)
Eu realizei Visões Gerais de Estilos de Vida com 
novos inscritos

Eu assisti os vídeos INSCREVER

Eu assisti os vídeos APOIAR

Eu assisti os vídeos BÔNUS

3.000 OV
EU SOU DA ELITE!

Faça como os novos construtores, inscreva-se Faça isso diariamente

• MUDAR VIDAS

• CRESCER

• CRIAR UMA RENDA RESIDUAL
- Renda alvo de US$ 600/mês

Para conquistar seus objetivos, continue a compartilhar óleos, 
inscrever pessoas e lançar novos construtores. Consulte o 

plano de compensação em seu Guia de Construção para um 
planejamento com perspectiva.

-  Estruture seu Poder de 3 
Bônus de US$ 50

PREPARAR VOCÊA POIARI NSCREVER

Inscrever mais de 15 Lançar mais de 3 novos  
construtores

Desenvolver lógica

Criar estratégias de posicionamento

Apoiar novos membros com as  
visões gerais de estilo de vida

8 11 12

9

Eu posso treinar e orientar novos construtores 
utilizando o Guia de Lançamento (pg. 19)
Eu consulto meu mentor toda semana (pg. 20)

E E

E

E E

E

E

Silver

Silver

Silver

Platinum

você

E

E

©

10
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P PREPARE

• Seja um produto do produto
• Agendeatividades de PIPES 
• Receba treinamento do produto e negócios
• Receba orientação e crie estratégias
• Realize desenvolvimento pessoal

• Compartilhe produtos
• Compartilhe oportunidades
• Convide para aprender, compartilhar e construir
• Lembre os convidados de comparecerem

• Apresente produtos 
• Apresente oportunidades
• Participe de apresentações com convidados

• Inscreva novos membros
• Inscreva no LRP
•  Comprometa-se em compartilhar e organizar 

uma aula
• Comprometa-se em construir

• Continue a informar clientes
• Lance, treine e oriente construtores
• Promova e apoie eventos
• Nutra relacionamentos
• Reconheça sucesso

Com essas ferramentas e a linha de 
produtos poderosa da dōTERRA®, você 
oferece soluções poderosas e faz com 
que outros compartilhem e reproduzam 
isso naturalmente. Essas ferramentas 
o apoiam em suas atividades de 
construção de pipeline.

P R E PA R A R

CO N V I DA R

A P R E S E N TA R

I N S C R E V E R

A P O I A R

Para mudar vidas, envolva-se 
nessas atividades de construção 
do pipeline (PIPES). Quanto mais 

você investir em seu pipeline, mais 
você receberá. Para melhores 

resultados, aumente o fluxo! 

P

P

E

S

I

Mude vidas, cresça e construa um pipeline financeiro!

PIPES: VITAL ações
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1. MONTE SEU BACK OFFICE

2. RECEBA SUPORTE E TREINAMENTO

3. EQUIPE-SE

Faça o login na mydoterra.com para: 
     •  Registrar-se para seu back office com uma senha (se isso não for feito durante sua inscrição)
     •  Criar um modelo de pedido de mais de 125 PV do LRP em ou antes do dia 15 do mês para: 
 - Qualificar-se para receber comissões ao SEMPRE ter um pedido configurado de mais de 100 PV do LRP. 
 - Receba o produto GRATUITO do mês. 
    •   Crie seu próprio site (clique em My Online Store/My Settings (Minha loja on-line/Minhas configurações))

Assista a Visão Geral de Estilo de Vida em sharesuccess.com/live. Em seguida, receba uma Visão Geral de Estilo de  
Vida de seu suporte de nível superior!

•  Compre amostras dos produtos da dōTERRA 
em seu back office em mydoterra.com.

•  Compre as ferramentas necessárias para construir 
seu negócio em sharesuccess.com/shop.

•  Baixe ou compre o DVD e livro abaixo para inspirar confiança na 
oportunidade de marketing de rede e desenvolver as habilidades 
para prosperar com ela. Comprometa-se com mais de 15 minutos 
diários de desenvolvimento pessoal para aperfeiçoar a mentalidade 
de seu sucesso.

DVD

Opção: Automatize o I.P.E. nos PIPES 
com o aplicativo Share Success Pro para 
conseguir fazer mais coisas em menos 
tempo! Baixe em sharesuccesspro.com.

S E U  N E G Ó C I O KIT

Assista aos vídeos de treinamento para lançar seu negócio em sharesuccess.com/launch.

• Agende e participe de treinamentos e eventos.

• Verificação de sucesso semanal

• Grupos do Facebook da equipe • Outros eventos

Dia e hora Dia e hora

Dia e hora

Local

nº para ligar nº para ligar

• Chamada da equipe semanal

lance

PRIMEIROS PASSOS lista de verificação
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DEFINIÇÃO

1. O QUE MAIS EU QUERO?

2. O QUE MAIS EU QUERO CRIAR NA VIDA?

3. QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS DA dōTERRA®?

Objetivo do Guia de Construção Objetivo para 90 dias Objetivo para 1 ano

Escolha seus 3 melhores.

Qual é a renda mensal necessária para criar esses objetivos? US$

EU ESTOU NA CLASSIFICAÇÃO DA 
ELITE EM: (Primeiro círculo)

mínimo

US$ US$

classificação classificação

Data do objetivo Data do objetivo

/mês /mês

alvo exorbitante

90 dias 30 dias 14 dias

O QUE O QUE

QUANDO QUANDO

objetivo

Elabore sobre seu objetivo definido nos Primeiros 3 Passos de seu Guia de Construção. Estudos nas principais universidades mostram 
que a maioria das pessoas bem-sucedidas definem, escrevem e revisam com frequência seus objetivos claros e possuem um sistema 
de responsabilidade. Para conquistar o sucesso pretendido, siga as orientações nesta planilha para aproveitar o poder da definição de 
objetivos intencional utilizando métodos comprovados. 

As finanças não são fonte de estresse 
Livre de dívidas
 Muito dinheiro na poupança
 Preparado financeiramente para o futuro 
Experiências desejadas (viagem, educação/
autoaperfeiçoamento, estilo de vida, etc.) 

Seja claro sobre O QUE você quer criar, QUANDO você irá conquistar esta criação, POR QUE ela é importante para você e 
COMO você irá conquistá-la. Conforme conquista seus objetivos, você muda vidas, cresce e é recompensado por isso. Infira das 
classificações e rendas em seu Guia de Construção, conforme escreve seus objetivos. Compartilhe esses objetivos com seu suporte 
de nível superior, e coloque-os onde você possa vê-los diariamente (ou seja, espelho do banheiro, cabeceira da cama, etc.).

POR QUE É IMPORTANTE PARA MIM PERMANECER COMPROMETIDO EM CONQUISTAR ESSES OBJETIVOS? 

Mantenha um diário para esclarecer e melhorar o POR QUE e para receber ideias sobre como conquistar esses objetivos. 

Como minha vida mudará quando eu conquistar meu objetivo para 1 ano?

Como será a vida se eu nunca conquistar este objetivo?

  • Agende horas dedicadas da dōTERRA® semanalmente.

COMO

  • Faça as atividades PIPES diariamente.

  • Complete e cheque cada etapa nas páginas 2-3 deste Guia de Lançamento.

Vivendo meus sonhos 
Sentindo-me inspirado e completo fazendo o que faço 
Passando mais tempo com aqueles com que me importo 
Fazendo a diferença (serviço, doações beneficentes, etc.)

A coragem de um 
grande líder em cumprir 

sua visão vem de sua paixão, 
não de sua posição. 

- John Maxwell
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PLANEJADORelite

Elite=3.000
volume de sua 

organização toda

3 aulas
Mais de 5 inscrições/Mais de 1000 PV por aula

e/ou

15 Sessões Individuais (Mais de 200 PV cada)

Data e hora

Alimente seu sucesso ao expressar emoção com
 antecedência para como você se sentirá com sua conquista.

PLANO DA CLASSIFICAÇÃO 
DE ELITE

E EU ME SINTO

EU SOU DA CLASSIFICAÇÃO DE ELITE 
EM OU ANTES DE

E

Por que eu compartilho os produtos e oportunidades da dōTERRA:

Quantas horas eu investirei semanalmente em meu negócio?  Mínimo        Alvo        Exorbitante 

Consiga apresentações o bastante na 
frente de um bom número de pessoas 
para criar o volume/inscrições necessários 
para seu objetivo. As apresentações 
podem ser aulas organizadas por você ou 
um compartilhador/construtor, sessões 
individuais ou uma combinação dos dois. 
Apresente a aula Natural Solutions com 
a vontade e paixão que envolva você 
e seus prospectos.

Isto inclui o volume seu e de 
sua equipe.

÷

»

»

Divida o volume necessário por 
seu volume médio de inscrição.

200 PV (média 
de nova inscrição)

3.000 OV

15

3 aulas ou
 15 inscrições

3.000
 ÷ 1.000Para aulas, divida o volume 

necessário pelo volume médio 
de aula (1.000). Sessões 
individuais necessárias são 
iguais a inscrições necessárias. 

*Se você já tem um volume mensal  
com sua equipe, subtraia ele do  
volume necessário.

Incentivo de inscrição com um kit 
(ou seja, especial da dōTERRA, amostras de óleos ou frascos rotativos, etc.)

Incentivo 'agende uma aula' 
(ou seja, chaveiro para 8 frascos)

VOLUME NECESSÁRIO*

INSCRIÇÕES NECESSÁRIAS

AULAS/SESSÕES 
INDIVIDUAIS NECESSÁRIAS

CALCULE O VOLUME E AULAS/
SESSÕES INDIVIDUAIS NECESSÁRIOS

AGENDE AULAS 
(Ensine os anfitriões de aulas a convidarem 

pessoas eficazmente)

AULA 1 

Data/Hora:

Local: 

O suporte de nível superior e/ou DVD ensinam,  
eu compartilho minha história

AULA 2 

Data/Hora:

Local: 

O suporte de nível superior e/ou DVD ensinam  
uma parte, eu ensino outra parte

AULA 3 

Data/Hora:

Local: 

Eu ensino, o suporte de nível superior 
e/ou DVD são materiais de apoio

AULA 4 

Data/Hora:

Local: 

  Eu ensino a aula toda (com DVD, se desejado)

AGENDAR SESSÕES INDIVIDUAIS

Nome: 

Data/Hora:

Nome: 

Data/Hora:

Nome: 

Data/Hora:

Nome: 

Data/Hora:

Nome: 

Data/Hora:

Nome: 

Data/Hora:

Nome: 

Data/Hora:

Nome: 

Data/Hora:

Nome: 

Data/Hora:



8
P PREPARE

PRIORIZE SEU

REFINA SEUS PROSPECTOS

LISTA DE NOMES

Use esta planilha para priorizar prospectos de sua 
lista de nomes em seu Guia de Construção. Isto cria 
conhecimento das qualidades de alta prioridade dos 
prospectos e construtores em potencial.

1. CATEGORIZAR CONTATOS 
Consulte sua Lista de nomes em seu Guia de Construção. Identifique quais funções 
se encaixam melhor com cada prospecto e marque as estrelas que se aplicam.

2. IDENTIFICAR OS PROSPECTOS PARA CONSTRUTOR

3. TRANSFERIR OS PRINCIPAIS PROSPECTOS PARA O RASTREADOR DE SUCESSO

Preparar

Convidar

Apresentar para

Inscrever

Apoiar construtores

100
45
30

15
3    =  Cliente (Quem precisa de soluções e/ou se interessa por saúde, fitness, vida 

ecológica, etc?) 
    =  Compartilhador (Quem daria uma ótima aula?) 
    =  Construtor (Com quem eu gostaria de fazer negócios?)

Veja todos aqueles em que você marcou estrelas verdes. Para identificar mais qualidades de construtores em potencial, coloque uma 
marcação ao lado dos nomes com cada uma das qualidades abaixo. Dessa maneira, você pode reconhecer mais eficazmente quem 
possui capacidades superiores para o sucesso com a oportunidade de negócios da dōTERRA®.

Mova seus 45 melhores clientes e prospectos de construtores (os melhores prospectos de construtores provavelmente serão os 
com mais marcações) para seu Rastreador de Sucesso. Em seguida, comece o compartilhamento e convites personalizados! Consulte 
o Rastreador conforme for orientando cada prospecto pelas atividades PIPES durante a inscrição.

Para construtores experientes, esses critérios qualitativos são comprovadamente úteis. Lembre-se, construtores sólidos podem ser 
encontrados entre esses com menos marcações. Desejo, capacidade e comprometimento são os critérios qualitativos mais essenciais 
em um construtor em potencial.

Quem você conhece que é/tem:
·  Personalidade magnética, influente, com boas conexões e orientada por 
relacionamentos

· Aberto a ou vive um estilo de vido natural, saudável e ativo 
· Conquistador/agente, orientado por objetivos e ambicioso 
· Mentalidade positiva, dedicada, motivadora e inspiradora em abundância 
· Orientado por objetivo/missão, orientado pelo serviço, um doador 
· Empreendedor, experiente em vendas, nicho estabelecido 
·  Em uma fase da vida que apoia a construção de um negócio (ou seja, mãe ou 
homem de família entre 30-50 anos), apoio familiar/do cônjuge 

·  Necessidade financeira, motivado por dinheiro, buscando finanças melhores 
ou plano aprimorado de aposentadoria

Adição contínua em sua lista de nomes. Conforme você se lembre de pessoas e elas entrem em sua vida, adicione-as em sua  
lista para manter o fluxo. Defina um objetivo para adicionar 5-10 nomes semanalmente. Use o refrescador de memória em 
sharesuccess.com/expandyourcontacts para lembrar de mais pessoas que você conhece ou que possa abordar.

Exemplo

FAMÍLIA pais, irmãos e parentes

Angela Reyes

Darcy Donovan

Frank

Prima Jenn (ioga)

Tio Daren
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SUCESSO rastreador
Acompanhe o progresso de seus melhores 45 prospectos aqui.
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NATURALMENTEcompartilhando

mais óleos compartilhados   mais apresentações   mais inscrições

A dōTERRA® é uma parceria de negócios. Use um tempo para criar e nutrir relações enquanto começa a compartilhar. Nutra 
relações até o momento certo chegar para perguntar sobre as prioridades de saúde e compartilhar amostras. Apareça para 
atender, assim os outros irão naturalmente querer o que você tem a oferecer. Por que compartilhar? Para expor outros aos 
benefícios dos óleos essenciais e criar transparência e um desejo de saber mais! 

Procure por oportunidades para integrar o compartilhamento 
em sua programação regular! Muitas das oportunidades 
de compartilhamento acontecem naturalmente durante 
as atividades cotidianas existentes. Compartilhe um 
experimento de óleo quando e onde for possível. Quanto 
mais experiências uma pessoa tiver com os óleos e com você, 
ela irá querer saber mais e se inscrever. Aproveite as janelas 
de oportunidade para compartilhar. 

• Compartilhe enquanto está aguardando um compromisso
•  Convide amigos para uma aula enquanto estiver em um 

encontro social 
• Compartilhe na academia ou na aula de ioga 
• Apresente os óleos para convidados em um jantar 
• Compartilhe enquanto está na fila em uma loja 
• Compartilhe nos eventos esportivos de seus filhos 
• Compartilhe enquanto conversa com um amigo

DICAS
•  O guia A Vida Saudável Pode Ser Simples 

é a companhia perfeita para uma 
experiência com o óleo. 

•  Anote instruções de uso da amostra 
no verso. 

•  Peça permissão para entrar em contato 
e falar sobre a experiência em alguns dias.

•  Torne seu compartilhamento relevante ao fazer perguntas para descobrir suas prioridades de saúde durante conversas cotidianas.
• Peça permissão para compartilhar uma amostra ou gota do óleo: 
   Só estou curioso, você está aberto a experimentar algo natural para isso?
* Compartilhe como os produtos o ajudaram: 
   Estou animado! Usamos os óleos essenciais da dōTERRA e estamos adorando como eles nos ajudam com tantas coisas diferentes! 
   Compartilhe sua experiência 
• Certifique-se de anotar as informações de contato e pedir permissão para um acompanhamento em 72 horas. 
   Posso ligar para você daqui alguns dias para ver como funcionou para você?

COMPARTILHE UMA EXPERIÊNCIA Você está aberto a experimentar algo natural?

IDEIAS DE AMOSTRAS 
• Use as amostras da dōTERRA 
•  Prepare suas próprias amostras (Adicione 

10-15 gotas de óleo essencial em uma 
ampola de ¼ ou uma garrafa roll-on de  
5ml com Óleo de Coco Fracionado.)

•  Compartilhe uma gota de óleo que tiver 
com você (ou seja, carregue seus óleos 
favoritos em um chaveiro)

ONDE E QUANDO COMPARTILHAR

1
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PERSONALIZADO convidando
Um convite pode mudar uma vida! O processo de inscrever com sucesso um prospecto acontece um passo de cada vez. O objetivo 
do convite é obter um comprometimento de comparecer a uma apresentação, onde podem receber informações necessárias para 
se inscrever. Seja verdadeiro e sincero ao convidá-los para saberem mais sobre os óleos essenciais. Compartilhe o valor de aprender 
como cuidar de sua saúde naturalmente.

Dicas para fazer convites de maneira mais eficaz:
•  Seja pessoal (use o nome; convide pessoalmente, no 

telefone ou por mensagem de texto).
•  Evite convidar por e-mail em massa, mensagens de texto 

para grupos ou convites genéricos no Facebook.
• Seja dinâmico e compartilhe sua animação!
• Compartilhe os benefícios de assistir uma apresentação.
•  Convide para uma apresentação por uma aula ao vivo ou 

on-line, sessão individual com seu suporte de nível superior, 
DVD ou aplicativo Share Success Pro.

•  Ofereça até duas opções e deixe-os escolherem aquela que 
funciona melhor.

• Obtenha um comprometimento claro. 
• Obtenha permissão para enviar um lembrete. 

•  Ligue para seus prospectos convidados com 48 horas de antecedência da apresentação e lembre-os de comparecerem. 
Compartilhe sua animação e o valor que eles receberão. Isto é apenas um lembrete; eles já se comprometeram em comparecer.

• Envie uma mensagem de texto 2-4 horas antes de sua apresentação. Reitere sua animação. Conte algo a eles:
  Sinta-se livre para estacionar na entrada ou pela rua. ou Traga um amigo e ganhe um presente grátis!

• COMPARTILHE a oportunidade da dōTERRA Você está aberto a maneiras adicionais de criar renda? 

COMPARTILHE A OPORTUNIDADE
Seja claro sobre porque esta oportunidade é valiosa para você e sua família. Pergunte as necessidades do prospecto para que o 
compartilhamento de sua oportunidade seja relevante (eles não tem liberdade financeira, um sentido de propósito ou tempo livre?). 
Identifique os principais prospectos com os quais você gostaria de trabalhar em seu negócio.

•  Compartilhe a história de quem você é e quais são suas dificuldades (por exemplo, 
uma enfermeira, trabalhando muitas horas longe da família, perdendo atividades 
importantes e experiências de vida, etc.).

•  Compartilhe POR QUE você escolheu a dōTERRA, para onde está indo e como isso 
mudará ou mudou sua vida.

• Conte a eles porque você pensou neles e porque você adoraria trabalhar com eles.
Aproveite o suporte modelo 

e essas ferramentas para 
adicionar força e credibilidade.

•  CONVIDE-OS para aprender mais em uma sessão individual, aula ou uma ligação de 3 vias com 
seu modelo.

• LEMBRE-OS por mensagens de texto 2-4 horas antes. Estou animado para explorar as possibilidades com vocês.

Vocês estão abertos a aprender mais sobre os óleos essenciais e as
 maneiras naturais de cuidarem de vocês e de sua família? (Pausa)
Darei uma aula em _____(data), às _____(hora), ou podemos nos 
reunir na próxima semana. O que funciona mais para você?

Se você for como eu, irá agradecer um lembrete. E se eu enviasse um rápido lembrete antes da aula?

CONVIDE PARA APRENDER MAIS Você está aberto a aprender mais?

LEMBRE-OS DE COMPARECER Ansioso para vê-los! Venham prontos para aprender.

2

3
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BEM-
SUCEDIDO

apresentações
A finalidade de uma apresentação é educar e capacitar seus

• Use seu modelo e o DVD de Soluções Naturais como apoio em suas primeiras aulas enquanto aprende a realizar apresentações eficazmente.
• Use a apostila da Aula de Natural Solutions e siga este resumo.
• Deixe os participantes experimentarem os óleos (esta é a parte mais importante) e encerre a apresentação antes de atingir uma hora.
• Mantenha a apresentação duplicável.
• Os participantes devem assistir sua aula e pensar, "Eu posso fazer isso". 
•  Se você não preparou os participantes ao compartilhar exemplos/experiências, esta aula pode ser um primeiro contato. As inscrições 

costumam ser o resultado de 3-5 interações. 

• Estude oDVD Natural Solutions; aprenda a compartilhar o valor dos produtos utilizando suas histórias. 
• Transmita o conhecimento dos interesses/necessidades dos participantes para o apresentador antes da aula
• Anote seus objetivos para cada apresentação (novas inscrições, volume, aulas reservadas, etc.).
• Mantenha os refrescos da aula simples, como óleo de limão na água ou On Guard em um molho de iogurte.

INTRODUÇÃO  (5min.)
Anfitrião: Boas vindas, compartilhar sua história, apresentar/treinar o apresentador

Apresentador:
• Treine o anfitrião (os convidados confiarão no anfitrião para ajuda futura)
• Expresse gratidão por estar lá
•  Compartilhe porque você faz o que faz 

Compartilhe seu objetivo – cultivar a conclusão: 

    HISTÓRIA - Reveja a história das soluções naturais e compartilhe a laranja silvestre. Compartilhe 
alguns dos remédios tradicionais de sua família (ou seja, chá de hortelã-pimenta para auxílio digestivo, 
chá de eucalipto para auxílio respiratório, chá de camomila para calmante e limões friccionados para 
desconforto nas articulações).

Demonstração natural (pontos de cobertura) de como usar hortelã-pimenta; em seguida passe pela sala. 
Demonstração eficaz (pontos de cobertura) de como usar o On Guard®; em seguida passe pela sala.

PÁGINA 1 (10 min.) - O que são os óleos essenciais:

Demonstração segura (pontos de cobertura) de como usar o olíbano; em seguida passe pela sala.

NATURAL, EFICAZ, SEGURO

EXPANDIR

Quantos de vocês precisam de soluções naturais? (Levante a mão e eles também levantarão as mãos deles.)

Nossa intenção é aprender o que são os óleo essenciais, como usá-los e a melhor maneira de obtê-los em sua casa. Conforme a aula for 
passando, você irá naturalmente pensar em outras pessoas que também precisam dessas soluções naturais. Anote os nomes para que 
você compartilhe com eles o que aprendeu. Se você consegue se imaginar fazendo o que eu faço, venha conversar comigo depois da aula.

Quais soluções naturais sua família usava no passado? Quais remédios de saúde foram passados por 
gerações em sua família? (Deixe os participantes mostrarem os remédios de suas famílias.)
Por que as pessoas estão voltando para a terra buscando soluções?

Com o tempo, nossa sociedade buscou uma abordagem mais moderna, usando produtos feitos pelo homem 
na esperança de uma correção rápida e fácil. Cada vez mais pessoas estão descobrindo que os cuidados de 
saúde modernos sozinhos não conseguem atender todas as suas necessidades e que "os presentes da terra" 
cuidam das causas raízes e atendem as necessidades do corpo. 

ANTES DA APRESENTAÇÃO

prospectos recebem produtos da dōTERRA® em suas vidas ao se registrarem com um kit inicial.

1

    2

    3

As apresentações são mais eficazes quando são simples e experimentais. As apresentações acontecem de várias maneiras diferentes! 
Considere uma aula, sessão individual, uma ligação de 3 vias, webinar/vídeos ou frequentar um evento com um convidado. Você pode fazer 
a apresentação em sua casa, em uma casa de café/sucos, encontro, consultório de quiroprática ou mais outros lugares! O mais importantes 
é apresentar e entregar esta mensagem.

P PRESENT
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PÁGINAS 2 e 3 (20min.) - Como usá-los: 

PÁGINAS 4-6 (5-10 min.) - A melhor maneira de consegui-los:
       ATACADO x VAREJO Há duas maneiras de ter os óleos em sua casa: compras no atacado e varejo. Para 
aqueles que querem apenas experimentar um ou dois óleos, compre no varejo. Vocês podem ver a tabela de preços 
aqui e fazer o pedido com___(anfitrião). 
       KITS Para o resto de vocês que quer conseguir o melhor valor, apenas escolha o melhor kit para você e sua família 
e consiga economia significante até além do atacado. De agora em diante, você recebe o preço de atacado em 
qualquer pedido. Esses são alguns dos kits mais populares da dōTERRA. 
Reveja os kits brevemente na página 4.
O Kit Diamond oferece quase tudo que a dōTERRA tem a oferecer com economias significantes. O kit Every Oil 
oferece a você todos os óleos disponíveis para que você esteja pronto para tudo! O kit Family Essentials é um kit de 
amostragem pequeno com apenas o essencial. O kit Home Essentials contém frascos maiores dos mesmos óleos, 
além de um difusor para que você receba 3 vezes de óleo por menos do dobro do preço. O kit Natural Solutions é o 
meu favorito! (aponte para o kit na página 5) Ele tem os 10 melhores óleos + melhor difusor + suplementos Lifelong 
Vitality + óleos relaxantes para estressar menos, dormir melhor, viver uma vida equilibrada e mais! 
Explique as economias e benefícios de comprar este kit.
Com este kit você economiza mais de US$ 98 de desconto do custo de atacado, que é como receber o difusor e mais 
gratuitamente! Além disso, agora você começa a receber 15% de volta em pedidos futuros em créditos de produtos E 
recebe 100 PV de créditos de produtos em sua conta ao fazer um pedido de no mínimo 100 PV no próximo mês. São 
US$ 100 em óleos GRATUITOS! Cada um dos kits maiores oferece economias e recompensas significantes.
       PROGRAMA DE RECOMPENSAS POR FIDELIDADE (LRP) De agora em diante, o Programa de 
Recompensas por Fidelidade é a maneira mais inteligente de comprar. A dōTERRA devolve para os clientes fiéis que 
escolher comprar mensalmente. Com este programa generoso, você pode receber até 30% de volta em créditos 
de produtos gratuitos. Por exemplo, para cada 100 PV comprados, você recebe o equivalente a 30 PV em produto 
gratuito. Você também pode ganhar um produto bônus gratuito todos os meses.

SOLUÇÕES
•  Escolha mais de 5 óleos que sejam relevantes para as necessidades dos participantes
• Mostre como aplicar óleos e passe-os pela sala
• Compartilhe os benefícios em tópicos, com relação à Pirâmide de bem-estar
• Compartilhe experiências
•  Destaque os chaveiros como uma ótima maneira para carregar seus óleos aonde quer 

que vá
• Enfatize o Lifelong Vitality como a base para uma boa saúde
• Demonstre como procurar soluções utilizando o guia de consulta

FECHAR

      APLICAÇÃO - Mostrar os métodos A,T,I, apresentando 1-2 óleos para cada seção. 
      INTRODUZIR A PIRÂMIDE DE BEM ESTAR Esses são os princípios de bem-estar que 
apoiam um estilo de vida saudável. Classifique-se em uma escala de 1-10. Essas soluções 
naturais irão oferecer auxílio sempre que você precisar. Se você precisar de ajuda adicional 
em qualquer área, procure por produtos nesta página na cor correspondente. Hoje iremos 
nos concentrar em apenas algumas dessas opções. Classifique-se em como você vive bem 
por esses princípios. 
      PRIORIDADES DE SAÚDE Tire um momento e anote algumas de suas próprias 
prioridades de saúde. Isto nos permitirá consultar seus interesses na solução durante todo 
nosso tempo juntos (pausar para dar um tempo para anotar as prioridades)
Alguém gostaria de compartilhar uma prioridade de saúde? 

 4
5

6
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Compartilhe como a dōTERRA tem sido uma solução para você. Ver página 22. 
Posso mostrar a você a melhor maneira de conseguir essas soluções naturais para sua casa?

10

9

8
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A DOTERRA® MUDA VIDAS

EXPLIQUE O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

     As vidas de quem você deseja mudar? Comece mudando a sua! Eu mudei minha vida ao...
Compartilhe como a dōTERRA mudou sua vida e/ou a vida de outros. 
Vida: A melhor maneira de começar é apenas ter esses presentes da terra em sua casa, na ponta de seus 
dedos para que você esteja pronto para tudo! Seu próximo passo é aprender como obter os melhores 
resultados com seus produtos e encontrar soluções para você e sua família. Certifique-se de levar um Guia 
de Vida e agendar uma Visão Geral de Estilo de vida hoje. Todos que se inscrevem ganham um Guia de Vida 
GRATUITO. Este Guia de Vida está repleto de dicas, receitas e ideias para ir além do que aprendemos esta 
noite. Folheie o Guia de Vida rapidamente para que eles vejam. Conte a eles como agendar com você 
ou com o anfitrião. 
Compartilhe: Agora, eu preciso ser honesto com vocês. Vocês irão gostar tanto do resultado, que 
vão querer ficar com tudo isso só para vocês. Vocês provavelmente já lembraram de pessoas que se 
beneficiariam dessas soluções e pensaram, "Eu preciso contar para... Tia Susan ou Jenni." Ou talvez, você 
adoraria ganhar produtos gratuitos ou dinheiro extra para gastar. Seja o que for, por que não fazer parte do 
compartilhamento de soluções naturais com aqueles que você gosta ao organizar uma aula e oferecer a eles 
uma maneira de mudar suas vidas. Compartilhar é recompensador! (Mostre incentivo para inscrição para 
aqueles que se reservarem uma aula. Compartilhe também incentivos simples de anfitrião) Além disso, 
pegue um Guia de Compartilhamento e agende sua Visão Geral do Anfitrião hoje mesmo. Conte a eles 
como agendar com você ou com o anfitrião. 
Construir: De volta à pergunta feita anteriormente, "A vida de quem você deseja mudar? Para aqueles 
iguais a mim e _____(anfitrião) que querem proativamente ensinar os outros sobre sua saúde e às vezes até 
sobre seu bem-estar, há uma ótima oportunidade aqui! Já falamos sobre como nossos sistema de saúde 
moderno simplesmente não atende nossas necessidades. Há uma demanda enorme para outras opções. 
As pessoas também estão procurando por soluções financeiras, e muitas estão apenas sobrevivendo em 
vez de prosperar. Elas estão vivendo seus trabalhos e tentando encaixar suas vidas ao redor. Nós trocamos 
esse paradigma e escolhemos VIVER nossas vidas ao redor da família e de coisas que importam enquanto 
atendemos outras pessoas e construímos uma renda. Para aqueles de vocês que querem mudar muitas vidas 
e criar liberdade financeira, certifiquem-se de pegar um Guia de Construção e agendar uma Visão Geral de 
Negócios hoje. Conte a eles como agendar com você ou com o anfitrião.

Aponte para cada seção enquanto a explica.
    Crie sua conta de atacado ao escolher o melhor kit para você e sua família. 
Compartilhe qualquer especial/promoção de inscrição oferecido pela dōTERRA e/ou por seu suporte de nível superior, para que 
os convidados possam lembrar-se dos requisitos de PV ao escolher seu kit. 
Compartilhe presente de incentivo para aqueles que se inscreveram na aula. 
    Para quaisquer itens adicionais que não estejam em seu kit, apenas adicione-os em seu pedido de inscrição aqui ou faça seu pedido de 
Recompensa por Fidelidade do próximo mês aqui. 
    Todos que fizerem um pedido de 125 PV do LRP para o próximo mês recebem um guia de consulta GRATUITO (ou o que você escolher 
como incentivo). Preencha-o agora se estiver pronto. Ou faremos isso durante a Visão Geral de Estilo de Vida. 
    Para aqueles que queiram apenas usar esses produtos para você e sua família, preencha este Acordo de Atacado do Cliente. Para aqueles 
que se veem compartilhando com outras pessoas ou criando uma renda, preencha um Acordo de Defesa do Bem-Estar. Apenas preencha até 
as partes sombreadas com suas informações pessoais. 
Não importa o nível de mudança da qual você queira fazer parte, você pode fazer a diferença em sua família e no mundo! Eu sou tão grato por fazer 
parte de uma empresa que realiza uma parceria com produtores pelo mundo que cultivam, colhem e destilam esses preciosos presentes da terra. 
Conforme usamos e compartilhamos a dōTERRA, estamos trazendo de volta antigas tradições e sabedoria de saúde. Nós oferecemos trabalhos, 
escolas e necessidades básicas para muitos produtores e suas comunidades. Juntos podemos tornar este mundo um lugar muito mais saudável e feliz. 
Compartilhe seu MOTIVO da página 22, e convide-os para uma parceria com você na mudança de mais vidas. 
Agradeça-os por comparecerem! Sinta-se livre para procurar prioridades de saúde e encontrar soluções nesses guias de referência. Nós iremos 
responder quaisquer perguntas que vocês tenham e sintam-se à vontade para aproveitar os refrescos com sabor dos óleos essenciais!
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Dica de óleo  
essencial: 

Use Balance e Bergamota 
para liberar quaisquer 

inseguranças, e impulsionar 
a confiança que  

você tem.
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Quando chegar a hora de inscrever alguém com um kit, utilize essas perguntas comprovadas para realmente abordar quaisquer dúvidas 
e ajudá-los a tomar melhores decisões de compra. Se alguém tiver alguma dúvida que você não possa resolver, apenas diga, "Eu não sei, 
mas sei onde encontrar a resposta, vou pesquisar e falo para você." Não suponha nada sobre a habilidade de compra. Deixe-os escolher 
o que é melhor para eles.

A resposta deles para esta pergunta é uma indicação de quanto eles estão dispostos a gastar. Para um interesse mais sério, mostre 
o valor dos kits Natural Solutions, Every Oil e Diamond. Para interesse mais leve, mostre o valor dos kits Family Essentials ou Home 
Essentials (a maioria das pessoas fará o upgrade para o kit Home Essentials).

Depois que você souber o que seria melhor para eles, conte para eles o que faria se fosse eles. Dê uma caneta para eles e pegue 
o formulário de inscrição. Em seguida, ajude a próxima pessoa, supondo que eles irão preencher seu próprio formulário de inscrição.

Eles normalmente irão revelar suas dúvidas. Faça seu melhor para esclarecê-las ao compartilhar o valor e benefícios que eles receberão 
dos produtos/kits, e qualquer experiência pessoal relevante. Se ainda assim eles não preencherem o formulário, faça a pergunta cinco.

Eles irão falar sobre suas dúvidas mais profundas. Faça o melhor para esclarecê-las. Se eles ainda não preencherem o formulário, 
faça a pergunta seis.

Expresse seu desejo de apoiar e honrar as necessidades deles. Pergunte se pode entrar em contato com eles em um ou dois dias.

•  Insira os novos inscritos na mydoterra.com 
(Realize o acompanhamento com aqueles 
quenão se inscreveram em 48 horas).

•  Dê um Guia de Vida aos novos clientes. 
Agende a Visão Geral de Estilo de Vida deles 
em uma semana após eles receberem o kit.

•  Dê um Guia de Compartilhamento para 
aqueles que agendarem uma aula. Agende 
uma Visão Geral de Caixa em alguns dias.

•  Dê um Guia de Construção para aqueles 
interessados no negócio. Agende uma 
Visão Geral de Negócio em alguns dias.

Quando você voltar para ver como eles estão, se ainda não tiverem preenchido o formulário, você saberá que eles têm alguma 
dúvida. Use uma ou mais das próximas três perguntas para ajudá-los a identificar e solucionar dúvidas que tiverem.

Veja as principais prioridades de saúde deles e os convide para encontrar soluções em um guia de referência.
1. EM QUE VOCÊ ESTÁ TRABALHANDO?

2. VOCÊ ESTÁ DISPOSTO A SOLUCIONAR ESSAS COISAS AGORA?

3. SE EU FOSSE VOCÊ, EU...

4. QUAIS SÃO OS FATORES QUE VOCÊ ESTÁ CONSIDERANDO NA TOMADA DESTA DECISÃO?

6. QUAL VOCÊ ACHA QUE É O PRÓXIMO MELHOR PASSO PARA VOCÊ?

6. QUAL VOCÊ ACHA QUE É O PRÓXIMO MELHOR PASSO PARA VOCÊ?

5. TEM ALGUMA COISA QUE NÃO FOI DISCUTIDA E ESTÁ AFETANDO SUA DECISÃO?

PARA AQUELES QUE TENHAM ALGUMA DÚVIDA...

APÓS A APRESENTAÇÃO

Menos sério Mais sério Extremamente sério

VIDA COMPARTILHAR E CONSTRUIR

CHAVES PARA fechar

E ENROLL
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Inscrever alguém sem fazer o acompanhamento é como carregar baldes. A inscrição no Programa de Recompensa por Fidelidade é 
essencial para o uso consistente e contínuo dos produtos de seu inscrito e a construção de sua pipeline. A Visão Geral de Estilo de Vida é 
a primeira etapa do acompanhamento para cada novo membro, não importa qual caminho ele siga em diante. É a entrada para descobrir 
compartilhadores e construtores que fazem parte de sua construção de uma renda residual. 

A maneira para construir com sucesso é inscrever aqueles que irão inscrever outros para vida, compartilhamento e construção da dōTERRA®. 
Esta duplicação começa ao envolver no acompanhamento com seus próprios inscritos e continua conforme seus construtores aprendem a 
fazer o mesmo. Apoie as escolhas para envolvimento de seus novos inscritos ao utilizar o seguinte processo para orientar seu acompanhamento 
simples e eficaz.

• Convide-os para realizar os passos na primeira página do Guia de Vida.
• Opcional: Adicione-os ao rastreio de novo cliente no aplicativo Share Success Pro.

•  Realize a Visão Geral do Estilo de Vida deles alguns dias após a chegada do kit. 
Utilize a Visão Geral de Estilo de Vida virtual em sharesuccess.com/live.

•  Ajude-os a mapear seu Plano de Estilo de Vida Saudável ao revisar como usar 
seus produtos e preencher cada seção na página 12.

•  Mostre-os como encontrar suas próprias soluções utilizando a página 13 e seu 
guia de referência e/ou aplicativo favorito. 

• Revise e responda quaisquer perguntas sobre a associação deles.
• Auxilie-os a realizar seu pedido do LRP.
• Conecte-os com como "aprender mais" no verso do Guia de Vida.
• Convide-os a compartilhar ou construir.

Prepare-os para sua 
aula ao revisar o Guia de 
Compartilhamento. A intenção 
é ajudar o anfitrião a encher 
uma sala com participantes 
bem qualificados. O ideal para 
o novo membro é organizar 
uma aula 14 dias após a inscrição.

Apresente a oportunidade 
compartilhando o Guia de 
Construção. A intenção é 
conseguir o comprometimento 
deles para construir e 
realizar os primeiros 3 passos 
idealmente em 48 horas.

Exponha-os aos 12 passos 
do Guia de Lançamento. 
Apresente-os para 
sharesuccess.com/launch 
como sua companhia de 
treinamento para o guia.

Mostre a eles como realizar 
o acompanhamento com os 
inscritos deles (consultar passos 
1 e 2 acima). Realize os primeiros 
acompanhamentos junto com eles. 
Se eles não estiverem realizando 
os acompanhamentos, você ou o 
patrocinador precisarão fazê-los.

Vá para CONSTRUTORES 3 e 4.

Prepare o anfitrião de sua aula em sharesuccess.com/share Aprenda a apresentar a oportunidade em sharesucess.com/build

CLIENTES

COMPARTILHADORES CONSTRUTORES

1

2

3 3

4
4

5

PROCESSOacompanhamento
A riqueza está no acompanhamento!

Preparar para  
a Visão Geral

Visão Geral de  
Estilo de Vida

Prepare o anfitrião para compartilhar Compartilhe o Guia de Construção

Apresente o  
Guia de LançamentoGaranta o 

acompanhamento 
do cliente

Convide para 
construir

E ENROLL



17

Posicionar corretamente os inscritos é essencial para o avanço na classificação e qualificação para bônus de comissionamento. Defina 
expectativas claras desde o início para proteger relacionamentos e garantir o melhor posicionamento para o sucesso. Você tem 
14 dias para descobrir qual o nível de participação interessa a um novo membro. Para mudanças de posicionamento, fale com seu 
mentor. Entenda os três caminhos na doTERRA para que você possa perguntar qual interessa a eles no final de uma aula ou Visão 
Geral de Estilo de Vida. Utilize os passos seguintes para determinar onde colocá-los.

IDENTIFIQUE A FUNÇÃO DO NOVO INSCRITO

IDENTIFIQUE SUA FUNÇÃO

MUDE SE NECESSÁRIO

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO PATROCINADOR

CLIENTE COMPARTILHADOR CONSTRUTOR
•  O interesse principal está no uso dos 

produtos para sua saúde.
•  Comprometimento ainda não 

expressado para compartilhamento 
ou construção.

•  Pode ou não estar no LRP.
• Provavelmente um cliente de atacado.

•  Normalmente a pessoa que trouxe o inscrito para a dōTERRA. (De 
quem é esse contato? Quem trabalhou para envolver e inscrevê-lo?)

•  Recebe o bônus Início Rápido nas compras do novo inscrito 
dele pelos primeiros 60 dias após a inscrição.

•  Trabalha com o Patrocinador para predeterminar quem realiza 
a Visão Geral de Estilo de Vida, acompanhamento e outras 
funções de apoio.

• Conta para o avanço da classificação (um por etapa física).

•  Pessoa sob quem o inscrito está posicionado diretamente 
(também referido como seu nível superior direto).

• Benefícios do Poder dos 3 e de bônus de nível único.
•  Auxilia com a Visão Geral de Estilo de Vida e outros 

acompanhamentos necessários (dependendo dos acordos feitos).
•  O responsável pela inscrição pode mudar o Patrocinador de um 

novo inscrito uma vez durante os primeiros 14 dias da inscrição 
pelo back office.

O posicionamento dos construtores em sua equipe é essencial para o sucesso a longo prazo. Posicione as pessoas que são 
comprometidas e capazes em seu primeiro nível. Considere colocar os construtores comprometidos ou capazes em seu segundo nível. 
• Comprometido: Eles realizam os Primeiros 3 Passos no Guia de Construção.
• Capaz: Eles inscrevem alguém sozinhos em seus primeiros 14 dias. 

   *Para contar no avanço de classificação seus qualificadores inscritos pessoalmente devem estar em etapas separadas. 

•  Ainda não se comprometeu em construir 
um negócio internacionalmente.

•  Disposto a organizar uma aula e 
convidar amigos e família para saber 
sobre os produtos.

•  Comprometido em fazer um pedido de 
mais de 100 PV do LRP mensalmente.

•  Pode fazer o upgrade para um WA.

• Se autoidentifica como um construtor.
•  Alta pontuação na Priorização de sua 

Lista de Nomes.
• Envolvido em inscrever outras pessoas.
•  Comprometido e/ou capaz (ver abaixo).
•  Inscrito como um Defensor de  

Bem-Estar.

1

2

3

Identificar que tipo de construtor eles são

Mantenha sempre o registro de seus inscritos até que chegue 
o momento de transferir a seu patrocinador ou a um outro 
construtor para avanço de classificação.

Construtores patrocinadores que sejam comprometidos 
E capazes em sua linha de frente.

Tenha conversas esclarecedoras com seus construtores existentes antes de posicionar novos inscritos para eles (tornando-os 
patrocinadores), por exemplo "Eu tenho um novo inscrito que gostaria que fosse orientado por você. É importante que me certifique 
que ele receba sua Visão Geral de Estilo de Vida e acompanhamento inicial para corresponder com seus interesses em informação, 
compartilhamento e construção do produto. Você pode se comprometer em ser esse apoio para ele?"

Como responsável pela inscrição, você tem a capacidade de mudar o patrocínio de alguém uma vez nos primeiros 14 dias, se 
servir para mudá-los para um melhor posicionamento. Consulte seu mentor para estratégia de posicionamento. Vá para seu back 
office em mydoterra.com, clique na guia "EQUIPE", em seguida clique em "Mudanças de patrocinador" no lado esquerdo, e insira 
o novo nº do Defensor de Bem-Estar do patrocinador.

I INVITE

ESTRATÉGIAposicionamento
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SEU LANÇAMENTO PARA ELITE

LANÇAMENTO DE TRÊS ELITES

DICAS DE POSICIONAMENTO

CHAVE

VOCÊ

VOCÊ

Bônus de 
US$ 1500

Bônus de US$ 50

Bônus de 
US$ 250

Poder dos 3

Poder dos 3

11

1

3 33 3 3 22

2

2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2

1 1 1 1 1 1 1 1 12 23 3 3 33 3

2 2

1 1

Elite Elite Elite

1

Siga essas diretrizes para chegar na Elite e estruturar 
seu bônus do Poder dos 3. Ensine seus construtores 
a fazerem o mesmo e sua classificação e bônus 
do poder dos 3, com o tempo, acontecerão 
naturalmente.

Para clientes atacadistas
•  Coloque os clientes atacadistas (WC) onde eles receberão apoio e ajudarão a criar sua classificação e poder dos 3 deles. Se eles decidirem 

construir mais tarde, leve em consideração o posicionamento inicial deles para criar a transição mais facilmente (após os primeiros 90 dias). 
Para Defensores de Bem-Estar
• Coloque novos Defensores de Bem-Estar (WA) em construtores internacionais (comprometidos e capazes) quando possível. 
• Coloque-os onde crescerão e terão mais apoio.
• Coloque-os onde eles apoiarão sua classificação e/ou Poder dos 3.
•  Se você ainda não tem construtores, considere pedir a um membro da família para se inscrever como um substituto, e coloque seus inscritos 

com ele até encontrar um construtor para ocupar seu lugar.

1  = Construtor comprometido E capaz 
2 = Construtor/Compartilhador comprometido OU capaz
3 = Cliente atacadista

Você e seus inscritos 
Seu 1º construtor e os inscritos dele 
Seu 2º construtor e os inscritos dele 
Seu 3º construtor e os inscritos dele

exemplo de estratégia de posicionamento

E ENROLL
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Você entrou no negócio por você mesmo, mas não está sozinho. Realizar uma parceria com 
seu mentor de nível superior pode aumentar drasticamente seu próprio sucesso e o sucesso 
de seus construtores. Para crescer, você passa tempo recebendo orientação e orientando 
outras pessoas. 
 
Tudo é duplicado. Ao se mostrar responsável para seu mentor, você atrai mais 
responsabilidade de sua equipe. A orientação se trata de mostrar a genialidade em outras 
pessoas e ajudá-los a encontrar sua paixão, soluções e motivação. Conforme você descobre 
as suas, você consegue atender melhor seus construtores como parceiro de estratégia 
e responsabilidade deles.

Seu crescimento determina 
quem você é. Quem você é 
determina quem você atrai. 
Quem você atrai determina 

o sucesso de sua organização.  
Se você quiser que sua organização 

cresça, você deve permanecer 
aberto a ensinamentos. 

- John C. Maxwell

SEJA ORIENTADO

DICAS PARA SER ORIENTADO

SEJA FLEXÍVEL

SEJA UM MENTOR

DICAS PARA O MENTOR

1.  Agente ligações semanais com seu mentor. Entre em 
contato mais frequentemente, conforme necessário, 
em um método predeterminado de comunicação. 

2.  Envie uma foto de sua Verificação de Sucesso concluída 
antes de cada ligação semanal. 

3.  Ligue para seu mentor no horário marcado.

• Ligue na hora marcada.
•  Trate a Verificação de Sucesso como uma ferramenta 

indispensável para sucesso e crescimento.
•  Venha preparado para descobrir suas próprias soluções, 

em vez de esperar que seu mentor resolva tudo para você.
•  Peça ajuda para seu mentor em estratégia, não terapia.
•  Utilize o desenvolvimento pessoal consistente para superar 

limitações e para estar melhor preparado para descobrir 
soluções e criar estratégias.

As dificuldades acontecem com todos. Pode chegar uma hora 
em que você se sinta desmotivado. Seu mentor saberá que 
isso aconteceu se você parar de ligar, inscrever ou começar 
a dar desculpas. Se isso acontecer, como você gostaria que 
seu mentor respondesse para ajudá-lo a voltar ao estado de 
comprometimento e resiliência? Compartilhe com seu mentor 
em sua próxima Ligação com o Mentor.

•  Você não precisa saber de tudo. Deixe o Guia de Lançamento e os 
vídeos de Lançamento para os especialistas.

•  Concentre-se em soluções, não problemas. Mova os construtores 
de preocupações para possíveis soluções rapidamente.

•  Desenvolva um relacionamento de confiança ao manter confiança 
e comprometimento.

•  Mantenha ligações profissionais e com menos de 30 minutos.
•  Seja um amigo verdadeiro. Ensine-os e os incentive. Ajude-os a ver 

seus próprios dons e genialidades.
•  Consulte-os para desenvolvimento pessoal para superar a limitação 

de confiança e aumentar as habilidades.

1.  Agende ligações com mentor semanais com seus construtores. 
Predetermine seu método preferido de comunicação fora das 
ligações com o mentor. 

2.  Certifique-se de receber sua Verificação de Sucesso antes 
da ligação. Concentre-se especialmente nos passos de ação 
essenciais e discuta como realizá-los eficazmente. 

3.  Convide seu nível superior para se juntar a você em uma ligação 
com 3 pessoas com seus construtores conforme você aumenta 
suas habilidades de orientação.

Uma ligação de orientação bem-sucedida termina com o orientado sabendo
o que fazer a seguir e sentindo que ele consegue fazer isso! - Melyna Harrison

BÁSICOorientação

S SUPPORT
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VERIFICAÇÃOsucesso
Preencha e envie para seu mentor semanalmente. 

Baixe e imprima em www.sharesuccess.com/library.

COMEMORAÇÃO E REFLEXÕES Concentrando-me em minhas conquistas e vitórias traz mais do mesmo.

RESPONSABILIDADE Minha capacidade de seguir passos simples de maneira consistente com muita precisão cria meu sucesso.

OBJETIVOS E INTENÇÕES Eu sou minha primeira inscrição de todos os dias. Eu sempre renovo meu comprometimento.

O que está funcionando em meu negócio? O que não está funcionando em meu negócio?

Quais são algumas soluções que eu já tentei?

Nº E/OU 
DESCRIÇÃO

ÚLTIMA 
SEMANA

ESTA 
SEMANA

Atualmente eu sou um

Objetivo a curto prazo

Objetivo a longo prazo

(classificação)

(classificação, bônus, renda, etc.)

(classificação, bônus, renda, etc.)

(data)

(data)

e minha renda mensal média é            .

por          .

por          .

REPARARP

O que precisa acontecer? O que eu preciso fazer? Eu sinto que  
consigo fazer isso? Que apoio eu sinto ser necessário?

CONVIDARI APRESENTARP INSCREVERE APOIARS

1

2

3

NOME

EU

Volume atual

Volume necessário

4 PASSOS DE AÇÃO ESSENCIAIS MINHA PARTE SUPORTE DE NÍVEL SUPERIOR

Meu sucesso depende de mim. Eu determino as ações que tomo. Eu busco e consigo o treinamento necessário para aumentar meus resultados. 
Eu avanço limitando confiança, construo meu caráter, e amplio minha influência. Eu estou comprometido em conquistar meus objetivos. INICIAL

S SUPPORT

Meu volume atual

Volume necessário
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No que você acredita e os princípios que você segue determinam quem 
você é e os resultados que experiencia. Neste nível de seu sucesso, 
exercer a coragem para compartilhar vem fácil quando você ama e 
acredita no produto. Reflita sobre os Níveis de Confiança na pirâmide 
abaixo e observe como eles são dependentes uns dos outros conforme 
sua experiência e sucesso aumentam. Escolha viver pelos Princípios 
de Sucesso e desenvolva sua mentalidade para se tornar um líder que 
outras pessoas queiram seguir. Seus resultados são sucesso, força em 
sua organização e um pipeline financeiro na dōTERRA®.

Tudo começa com confiança! A confiança alimenta 
as ações que criam seus resultados. Construa sua 
confiança nos produtos da dōTERRA para alimentar 
suas ações de compartilhamento e criar os resultados 
que você deseja em sua saúde e em seu negócio.

Construir sua confiança nos produtos da dōTERRA® é a base de 
seu sucesso. Isso cria a vontade e o desejo de compartilhar com 
outras pessoas. Use seus produtos diariamente para se tornar 
um produto do produto, para que você possa viver o que ensina 
e estar pronto com experiências e soluções para compartilhar. 

    Coloque seus óleos e produtos em locais de fácil acesso por 
sua casa. Use-os primeiro ao surgir prioridades de saúde. 

     Consiga soluções para suas prioridades de saúde ao 
implementar seu Plano de Estilo de Vida Saudável (de sua 
Consulta de Bem Estar no Guia de Vida) e os produtos 
recomendados em sua rotina diária.

3   Empodere-se com as ferramentas para se tornar seu próprio 
especialista de óleos. Descubra soluções para sua família 
utilizando um aplicativo ou guia de referência. 

3   Faça pedidos pelo Programa de Recompensa por Fidelidade 
para ganhar produtos gratuitos e apoiar seu estilo de vida 
saudável. Use seus produtos gratuitos para compartilhar e 
construir confiança em outras pessoas. 

3   Continue a expandir seu entendimento da linha de produtos 
da dōTERRA em sharesuccess.com/live e em eventos de 
treinamento. Gradualmente chegue ao nível acima de seu 
próprio bem-estar conforme você compartilha.

CONSTRUA CONFIANÇA NOS PRODUTOS

Blue e;
Presidential

Gold e;
Platinum

Diamond

Silver

Premier

Elite

NÍVEIS DE CONFIANÇA

INFLUÊNCIA

SEU MOTIVO

VOCÊ

SEUS CONSTRUTORES

EMPRESA/OPORTUNIDADE

PRODUTO

PRINCÍPIOS DE SUCESSO

DESENVOLVER mentalidade

2

1

3

4

5

Belief

ActionResults

Tudo que a mente 
puder conceber e acreditar, 

ela pode conquistar.
 - Napoleon Hill
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SUA HISTÓRIAconte
Os fatos comprovam. As histórias vendem. 

Compartilhar experiências pessoais sobre os produtos da dōTERRA® 
ofereceram soluções poderosas que podem ajudar outras pessoas a estarem 

mais abertas para saberem mais sobre as soluções naturais da dōTERRA®.

O que o levou à dōTERRA? Com quais preocupações você está lidando? Por quais frustrações você passou devido a essas preocupações?

Quais experiências você teve com os óleos? Produto? Pode ser uma experiência sua ou de alguém que você conhece.

Como esses produtos da dōTERRA mudaram sua vida? Como era sua vida antes? Como é sua vida agora? 

Por que você está compartilhando a dōTERRA? Qual é seu motivo para construir seu negócio?  
(Resuma em um script de compartilhamento de 20 segundos)
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Com sua confiança no produto e seu valor em sua vida, seu entusiamo cultiva naturalmente 
a coragem de compartilhar. Seu desejo verdadeiro e honesto de abençoar as vidas dos outros 
constrói confiança e convicção naqueles que você convida. Esses princípios atemporais de pagar 
posteriormente são a alma do verdadeiro sucesso. Escolha continuar a aumentar sua confiança, 
coragem e convicção. Leia esta Declaração de Confiança diariamente com intensidade de emoção, 
para programar a mente de seu subconsciente para o sucesso e estimular seu coração a agir!

Eu TENHO a capacidade de conquistar o objeto de meu propósito final na vida. Portanto, eu exijo de mim 
mesmo persistência, ação contínua em direção a concretização e eu prometo realizar esta ação. 

Eu SEI que os pensamentos dominantes de minha mente irão eventualmente se reproduzir externamente, em ação 
física e gradualmente irão se transformar em realidade física. Portanto, eu concentro meus pensamentos 
diários na tarefa de pensar na pessoa que pretendo me tornar, criando assim em minha mente uma imagem 
mental clara dessa pessoa. 

Eu sei PLENAMENTE que bem-estar, posicionamento e classificação duram quando são construídos com 
base naverdade e justiça. Portanto, eu me envolvo apenas em transações que beneficiam a todos os afetados. 
Eu triunfo ao atrair as forças as quais eu aspiro usar e a cooperação de outras pessoas. 

Eu INCENTIVO e convido outros a me atenderem devido ao meu desejo e esforços de atender outras pessoas. 
Eu vivo com compaixão, gratidão, generosidade e otimismo ao desenvolver amor por toda a humanidade. 
Outras pessoas acreditam em mim porque eu acredito nelas e em mim. 

EU ME COMPROMETO A: 
• Influenciar e fazer uma diferença em ________________(nº) de vidas.
• Ganhar US$_________________mensalmente pelo negócio da my dōTERRA.
• Ser um _____________________(classificação) em ou antes de ______________(data).

Em troca desta classificação e renda, eu dou meus melhores esforços. Eu continuarei a agir até ter desenvolvido 
autoconfiança o bastante para essa concretização.

Eu assino meu nome, me comprometo e repito isto 
com fé total de que irá continuamente influenciar meus 
pensamentos e ações, criando os resultados que eu desejo.

Esta declaração foi adaptada de Pense e 

Enriqueça por Napoleon Hill. Bônus: Leia ou 

escute a este livro para desenvolver uma 

mentalidade de bem-estar. Assista também 

ao The Strangest Secret por Earl Nightingale 

no YouTube.

Assinatura

DECLARAÇÃO DE CONFIANÇA

Coragem é simplesmente 
a predisposição de estar 

assustado, e agir  
mesmo assim.

-Dr. Robert Anthony

PRINCÍPIOS DO SUCESSO: coragem

Dica de óleos essenciais: 
inale ou use um difusor na 
Cássia para aumentar sua 
coragem de compartilhar
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parabéns

crescer

no lançamento de seu negócio

PRÓXIMO PASSO:

para Premier!

Continue crescendo ao seguir a dinâmica iniciada no lançamento de seu 
negócio. Siga esta simples fórmula de maneira consistente para mudar 
vidas, crescer e criar seu pipeline de renda residual.

Compartilhe óleos 

Inscreva clientes e construtores 

Lance construtores

1

2

3


