
Esenciální zdraví

dōTERRA® LRP program věrnostních odměn
(Loyalty Rewards Program)

Cílem  LRP  je  motivovat  uživatele  k  dlouhodobějším
zdravým změnám v jejich životech. 

V rámci věrnostního programu získáváte za všechny své nákupy  věrnostní body, které
slouží  jako  hotovost  pro  další  nákupy  dōTERRA  produktů.  Čím  déle  se  programu
účastníte,  tím  více bodů  k  dalšímu  nákupu  získáváte.  Po  roce  členství  ve  věrnostním
programu  získáte  slevy  na  veškeré  zboží  až  do  výše  30%  z  velkoobchodní  ceny
(dohromady je tedy možné získat slevu až  55% z maloobchodní ceny). 

V čem LRP spočívá?     
Každý  měsíc  si  nastavíte  objednávku  v  minimální  hodnotě  50PV  (personal  volume  -
ekvivalent 50 USD), za kterou dostáváte věrnostní body. Obsah objednávky je na Vás. Pro
zachování  členství  ve  věrnostním programu  a zachování  věrnostních  bodů  je  potřeba
každý měsíc objednat v minimální hodnotě 1 USD. Pokud bude objednávka v hodnotě
125 PV (personal volume) a více, získáváte navíc každý měsíc velký olej zdarma.

Bojíte se, že se Vám investice nevyplatí? 
Je to právě naopak! Každý měsíc  potřebujete Vy a Vaše domácnost určitý počet produktů,
které  každý  měsíc  sháníte,  nakupujete,  donášíte  domů,  platíte.  Připočtěte  dárky  či  jiné
drobnosti, které jsou skoro každý měsíc potřeba. Zde nakoupíte vše na jednom místě, za
výhodnou  cenu,  s  donáškou  až  domů  a   ještě  jste  za  nákupy  odměňovány  (včetně
nákladů za dopravu). 

Pro konkrétní představu, za tři měsíce objednávek v hodnotě 125 PV získáváte každý měsíc
velký olej zdarma a po třech měsících si našetříte body např.na difuzér, jeden dražší nebo
dva  levnější  oleje.  Objem  nasbíraných  bodů  se  zvětšuje  podle  toho,  jak  dlouho  jste
členem věrnostního programu.

Jaké slevy máte k dispozici?  
-  1-3  měsíc  účasti  v  LRP (min 50 PV) –  10%  z  měsíčního nákupu se připíšete na  Váš
dōTERRA účet ve formě věrnostních bodů, které lze použít jako hotovost k nákupu 
- 4-6 měsíc účasti v LRP (min 50 PV)  –  15% z měsíčního nákupu ve formě věrnostních
bodů
- 7-9 měsíc účasti v LRP (min 50 PV)  –  20%  z  měsíčního nákupu ve formě věrnostních
bodů
- 10-12 měsíc účasti v LRP (min 50 PV)–  25% z měsíčního nákupu ve formě věrnostních
bodů
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-  13  měsíc  a  dále účasti  v  LRP  (min  50  PV)  –  30% z  měsíčního  nákupu  ve  formě
věrnostních bodů

Co vše si můžete objednat? 
V dōTERRA® eshopu najdete mnoho jiných produktů než esenciální oleje (  v případě, že
přejdete na zdravější způsob života, přestanete "investovat" v lékárně a drogeriích, oleje
Vám mohou zabrat většinu pravidelné objednávky :-)  vše, výživových doplňků, kompletní
nabídku  prostředků  pro  zdravou  domácnost,  vysoce  kvalitní  kosmetiku  pro  všechny
věkové kategorie a další. 

Níže jsem vybrala pár mých oblíbených produktů (postupně budu mít všechny k dispozici ve
svém  eshopu,  nyní  si  je  můžete  objednat  přes  můj  dōTERRA  eshop  -
https://www.mydoterra.com/esencialnizdravi).

- dětské vitamínové komplexy (veganské, bio kvalita)
- vitamínové komplexy pro ženy
- on guard prací prostředek 
- deep blue masážní krém
- detoxifikační bahenní maska
- hydratační krém Verag  e  
- difuzér Petal
- klíčenka na mini olejíčky

https://www.mydoterra.com/esencialnizdravi/#/
https://www.doterra.com/US/en/p/storage-purple-8-vial-keychain
https://www.doterra.com/US/en/p/usage-petal-diffuser
https://www.doterra.com/US/en/p/personal-care-verage-moisturizer
https://www.doterra.com/US/en/p/personal-care-verage-moisturizer
https://www.doterra.com/US/en/p/doterra-spa-detoxifying-mud-mask
https://www.doterra.com/US/en/p/deep-blue-rub
https://www.doterra.com/US/en/p/onguard-cleaner-concentrate
https://www.doterra.com/US/en/p/phytoestrogen-complex
https://www.doterra.com/US/en/p/kids-kit

