Nyregistreringskampanj
Hur gör man:

1. Anmäl dig som ny dōTERRA Wellness Advokat eller grossistkund och gör en registre
ringbeställning på 100 PV mellan 1-30 april 2018.
2. Båda värvare och ny medlem får 50 produktpoäng vardera!

Ytterligare bonus för värvare:

Anmäl tre eller flera personer mellan 1-30 april 2018 och få 50 produktpoäng för varje ny
medlem, vilket nämnts ovan, PLUS tillgång till ett exklusivt webinar med Dr. Hill.

Regler och villkor:
• Registreringsorder: Den första beställningen som görs av en ny Wellness Advocate eller grossistkund när
de registrerar sig och som innehåller något av startkiten.
• PV är INTE lika med kostnaden för en order. Innan man fyller i beställningsordern behöver den nya
Wellness Advocate eller grossistkunden verifiera att ordern är 100 PV eller mer.
• När inloggningsordern väl är gjord kan den inte ändras, justeras eller kombineras för att kvalificera sig
för kampanjen.
• Inloggningsorder som inte görs under den aktuella perioden räknas inte och kvalificerar inte till kampanjen.
Inga undantag kommer att göras.
• Banköverföringar måste vara mottagna senast den 5 maj 2018 för att räknas som en del av kampanjen.
Inga undantag kommer att göras i detta avseende.
• Återaktivering räknas INTE under denna kampanj. Återaktivering är en person som tidigare anmälts som
en Wellness Advocate och som skulle vilja aktivera sitt konto igen.
• En registreringskod räknas så länge som summan är minst 100 PV eller mer.

Detaljer för webinar:
• Datum / tid för webinar: Kommer att meddelas.
• Webinar är bara tillgängligt på engelska.
• Om du kvalificerar dig till det exklusiva webinariet med Dr. Hill får du ett mail med en unik länk till
webbseminariet. Du kan inte dela den här länken. Om en person delar länken och en annan person loggar
in först, försvinner länken och ingen annan kommer att kunna se webbseminariet. Att klicka på länken
tidigare påverkar inte webinariet.
• Webinariet kommer att spelas in på förhand, men det kommer att finnas ett avsnitt med frågor och svar
med Dr. Hill som inte spelas in. Om du inte kan titta på webbseminariet live, kommer du inte kunna se
avsnittet med frågor och svar.
Om du har kvalificerat dig till kampanjen utan att få produkten, vänligen ring medlemsservice eller skicka ett kort email till eupromotions@doterra.com
senast den 10 maj 2018. Inga undantag kommer göras efter detta datum.

