
compartilhar
V I S Ã O  G E R A L  D O  H O S T I N G



Convide seus amigos e família para experimentar o poder das

soluções naturais!

está mudando 
sua vida.

para saber mais sobre os 
presentes da terra e encontrar 

soluções naturais eficazes. ao permitir que outros 
cuidem de sua família com 

soluções naturais!

COMPARTILHAR COMO A dōTERRA
CONVIDE OUTRAS PESSOAS

MUDA VIDAS

COMPARTILHAR É simples e gratificante!
"Eu amo a dōTERRA! Isso ajudou 
muito a mim e minha família com 
nossa saúde. Foi tão divertido 
compartilhar e ajudar todos a 
encontrarem soluções. Foi tão 
divertido ter meu amigo dando 
uma aula em minha casa!"

- Megan Ornelas

"Eu adoro compartilhar soluções 
naturais com meus amigos e 
família. É tão legal ajudar outros 
a encontrarem soluções naturais 
para a saúde deles!"

- Jenny Swim

"Eu adoro dar aulas e receber 
produtos grátis. É realmente 
gratificante para mim poder 
trazer esses óleos para minha 
família e para outras pessoas!"

- Ashley Holloway

GANHE PRODUTOS GRÁTIS

SEJA PAGO

Fale com seu Consultor de Bem-Estar 
para descobrir o que você pode ganhar 
ao dar uma aula e compartilhar presentes 
da terra com seus entes queridos.

Ajude outros a se 
inscreverem com 
a associação no atacado 
e receba 20% de 
desconto no volume do 
produto (deve ser um 
Consultor de Bem-Estar 
para receber comissões 
da dōTERRA). 1 KIT MÉDICO DE FAMÍLIA 1 KIT SOLUÇÕES NATURAIS

= US$100+



ao permitir que outros 
cuidem de sua família com 

soluções naturais!

ao manter produtores pelo mundo 
e fornecer trabalhos, escolas 
e suas necessidades básicas.

grátis e mais ao continuar 
a compartilhar e mudar vidas.MUDA VIDAS

CAUSE UM IMPACTO

RECEBA SEUS PRODUTOS

= US$100

UM SIMPLES CONVITE PODE MUDAR UMA VIDA!

Considere que o presente da dōTERRA é para você. 
Como os produtos da dōTERRA mudaram sua vida? 
Que valor eles podem adicionar para as vidas das pessoas? 

Pense sobre suas experiências com o produto com antecedência para que 
você esteja preparado para compartilhar. Em seguida, passe essas experiências 
e sua felicidade para seus amigos e família. Dê aos outros a oportunidade de 
aprender sobre os óleos essenciais ao convidá-los para saber mais para que 
eles possam mudar suas vidas. Apenas organize uma aula e encontre-se com 
eles individualmente. Aproveite enquanto compartilha e capacita as pessoas 
de quem você gosta com as soluções poderosas!

•  Para melhor frequência, compartilhe uma experiência com os óleo antes 
do convite. Peça ajuda ao seu apresentador, se necessário.

•  A sala de aula ideal tem 6-8 pessoas qualificadas*. Cerca de 25-50% dessas 
pessoas que você convidar irão aparecer, por isso, convide 12-25 pessoas. 

•  Um ambiente limpo, sem crianças é melhor para o aprendizado. 
•  Use um difusor com óleos animadores para criar uma atmosfera positiva 

(isto é, laranja silvestre, citrus bliss e hortelã-pimenta).
•  Oferecer água e refrescos simples para o final da aula para que os convidados 

possam interagir enquanto o apresentador responde perguntas e auxilia 
a inscrição. Para ideias, acesse sharesuccess.com/callfood.

* Maior de 18 anos, apto financeiramente para comprar, mas ainda não está inscrito

DICAS PARA UMA AULA DE SUCESSO

3 PASSOS PARA convidar
COMPARTILHE UMA EXPERIÊNCIA

Eu estou tão feliz! Nós acabamos de começar 
a usar os óleos essenciais da dōTERRA em 
nossa casa e estamos maravilhados em 
como eles funcionam bem para várias coisas 
diferentes! (Compartilhe sua experiência). 
Quando pensei sobre quem iria adorá-los, 
pensei em você!

CONVIDE PARA SABER MAIS 

Você está disposto a saber mais sobre os 
óleos essenciais e as maneiras naturais de 
cuidar de você e de sua família? Vou ter 
uma aula em (data) às (hora). Você gostaria 
de participar?

LEMBRE-OS DE COMPARECER

Se você for como eu, vai gostar de um 
lembrete. Que tal se eu enviar um lembrete 
rápido antes da aula?

1

2
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Data da aula:     Hora:

Local:

NOMENOME

COM QUEM EU QUERO COMPARTILHAR?

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO ORGANIZADOR:

CONVITE CONFIRMADOCONVITE CONFIRMADO

Sinta-se livre para ligar com quaisquer dúvidas. Estou aqui para ajudá-lo!

Apresentador:

NOME TELEFONE

Faça uma lista acima das pessoas com quem você quer compartilhar.

Convide e confirme aqueles que participarão de sua aula. Use os scripts na página.

Passe para o apresentador o número de convidados confirmados e avise sobre quaisquer prioridades de saúde deles. 

Ligue com 48 horas de antecedência para a classe, e envie um SMS 2-4 horas antes de aula para lembrá-los. 

Faça o acompanhamento em 48 horas após a aula com aqueles que não se inscreveram ainda. 

Configure seu pedido de 100+ PV do LRP antes de sua aula se você quiser que a dōTERRA compense você por compartilhar.

Pronto para ir para o próximo nível?

UMA RENDA E CAUSE UM IMPACTO

CONTINUE A MUDAR VIDAS E MUDE SEU FUTURO

construção
• Crie uma renda residual em seu tempo livre
• Conquiste mais liberdade e prosperidade em sua vida 
• Lance seu negócio da dōTERRA com treinamento e suporte poderoso comprovados

Agende uma visão geral do negócio

Organize  UMA AULA DE SUCESSO


