
 
 
 
 
Sådan   tilmelder   du   dig   som   Wholesale   Customer  
 
 
 
Ved   at   oprette   dig   som   Wholesale   Customer   kan   du   spare   25%   på   alle   dine   køb.   
Det   koster   kun   €25   for   1   år,   så   det   er   hurtigt   tjent   ind.   Desuden   bortfalder   det,   hvis   du   vælger   at  
købe   et   enrollment   kit   i   forbindelse   med   din   tilmelding.  
 
Et   enrollment   kit   er   en   produktpakke   med   et   udvalg   af   produkter   til   en   god   pris.   Spørg   mig  
endelig,   hvis   du   er   i   tvivl,   så   jeg   kan   guide.  
 
Som   Wholesale   Customer   (engros-kunde)   er   der   ellers   ingen   bindinger   eller   krav   om   køb   mv.   
 
Sådan   opretter   du   dig:   
   

1. Gå   ind   på   min   doTERRA-side:    www.mydoterra.com/susannedyhr  
2. Vælg    Tilmeld   &   Gem    oppe   i   topmenuen   (ALDRIG   shop)  
3. Klik   på   den   grønne   knap    JOIN   doTERRA    i   nederste   højre   hjørne  
4. Vælg    English-Europe    og    Europe    og    Denmark    og   klik   på   knappen    Continue  
5. Vælg    Wholesale   Customer    og   klik   på    Continue   
6. Udfyld   med   dine   informationer   (se   forklaringer   herunder)  

   
Co-App    =   hvis   I   er   to,   der   signer   op   sammen  
Time   Zone    =   vælg   Central   Time   (GMT-6:00)  
Birth   Date    =   rækkefølgen   er    måned-dag-år  
Sponsor   ID    =   er   udfyldt   på   forhånd   (det   er   mig)  

   
7. Sæt   hak   i    I   agree   to   the   following   …    og   klik   på    Continue   
8. Du   skal   nu   vælge   dine   varer.   Enten   et   enrollment   kit   eller   enkeltstående   olier  
9. Ønsker   du   at   bestille   et   enrollment   kit,   vælger   du   blot   det   ønskede   kit   i   toppen.  
10. Ønsker   du   at   tilføje   enkelte   olier   og   produkter,   klikker   på   feltet    Enter   additional   items   #  

or   product   name  
 
Du   kan   søge   i   feltet,   fx.   ved   at   skrive   lemon   og    derefter   tilføje   det   til   kurven.  

Hvis   du   IKKE   vil   købe   et   kit,   så   HUSK   at   tilføje   ’dôTERRA   Essentials   Booklet’   (English)   €25  
under   enrollment   kits.  

11. Når   du   har   tilføjet   det   ønskede,   trykker    View   Totals.    Du   kan   nu   gå   til   betaling   og   derefter  
glæde   dig   til   at   modtage   dine   olier.   

 
 
Nu   er   du   klar   til   at   begynde   at   handle!  
 
Opstår   der   problemer   mod   forventning   undervejs   med   oprettelsen   eller   dit   køb,   så   skriv   gerne   for  
hjælp   på    info@susannedyhr.com   
 
Du   kan   også   skifte   status   til   Wellness   Advocate   (forretningsbygger)   og   dermed   få   flere   fordele   og  
tjene   penge,   hvis   dit   netværk   begynder   at   ville   have   fat   i   olierne   eller   andre   doTERRA-produkter.  
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