
PROGRAMUL DE RECOMPENSARE A LOIALITATII 
(LRP)

 
LOYALTY REWARDS PROGRAM

 

ROMANIA 
EUROPA



ATI DORI SA PRIMITI CADOURI SI
SA PARTICIPATI LA PROGRAMELE 

dōTERRA ?



Programul de Recompensare a Loialitatii
dōTERRA

(LRP)
Programul de Recompensare a Loialitatii (LRP) dōTERRA ofera
puncte cadou pentru  fiecare comanda lunara de minimum 50 PV*.

 
Punctele bonus acumulate (puncte LRP) pot fi folosite pentru a 
cumpara produse dōTERRA.

Pe masura ce   ramaneti  mai mult in  programul LRP,  cu  atat  creste  si
procentajul de puncte cadou la fiecare comanda 

 
de

 
min

 
. 50

 
PV.

 

*Nota: (PV) Personal Volume = fiecarui produs ii este alocat un PV  (volum personal). In 
multe cazuri, PV este aproximativ egal cu pretul produsului. Aceasta valoare o gasiti in 
cosul de cumparaturi, la descrierea produsului, langa pret.



Programul de Recompensare a Loialitatii
dōTERRA

(LRP)
Beneficii

Reduceri
 25%

Puncte 
cadou

POM
Produsul 

lunii



Programul de Recompensare a Loialitatii
dōTERRA

(LRP)

Ce trebuie sa faceti pentru a participa la 
Programul de Loialitate (LRP) dōTERRA?

Deveniti membru dōTERRA prin crearea unui cont,
alegand Wellness Advocate sau Wholesale Customer

Setati LRP

Plasati comanda, dupa ce completati cosul de
cumparaturi LRP cu produsele dorite.

 

 



ACTIVAM LRP-ul
 

in biroul virtual
www.mydoterra.com 



Imediat dupa crearea contului, veti fi intrebat/a daca doriti sa
intrati in programul de recompensare a loialitatii LRP. 

1.

Pentru setare, apasati Da (Yes),  iar daca doriti sa-l activati mai 
tarziu, apasati Nu (No) 

 
2. Pentru activarea ulterioara a LRP, intrati in biroul virtual,

apasati butonul Shop, apoi selectati Create a new LRP template

CREAREA SABLONULUI LRP



3.  La aparitia calendarului, selectati data pentru procesarea
automata a comenzii. Functia va  permite sa alegeti o data
scadenta, intre 1-28*, data la care sistemul transforma in mod
automat  sablonul LRP (cosul de cumparaturi) intr-un LRP 
Order (adica  o comanda confirmata).

*Nota: Data poate fi schimbata pe parcursul lunii, dar nu
poate fi mutata pe luna urmatoare decat automat, prin 
procesarea unei comenzi in luna curenta. 

CREAREA SABLONULUI LRP



Next, add products to your cart

3. Urmatoarea etapa este accesarea si completarea cosului de
cumparaturi.
 

CREAREA SABLONULUI LRP



Vor aparea cateva sugestii de produse, daca produsele
dorite nu se regasesc aici, urmati Continue shopping

CREAREA SABLONULUI LRP



1. Alegeti categoria 
2. Puneti in cos produsele dorite.

1

2

CREAREA SABLONULUI LRP



1

2

CREAREA SABLONULUI LRP
 
1.   Verificati volumul in PV pe care l-ati adaugat in cos.

Recomandare: Mentineti cosul salvat  mereu cu min. 100 pv, de 
aceasta actiune depind unele bonusuri.

2. Accesati Review Cart pentru a vizualiza continutul cosului.



In interiorul cosului
Urmariti volumul (PV)  comenzii
salvate in cos.
Accesati edit. Completati adresa de
livrare, indicand corect toate datele,
inclusiv codul postal. Nu puneti
virgule sau alte semne de punctuatie
intre cuvinte, lasati doar spatiu.
Evitati diacriticele.
Accesati edit. Completati cu datele de
pe card. Acesta va ramane salvat in
sablonul LRP. Asigurati-va ca aveti
suma necesara pentru a achita
comanda. Lipsa chiar si a 1 cent nu va 
permite tranzactia.
Salvati toate modificarile Save changes. 
Aceasta actiune este necesara pentru 
fiecare modificare ulterioara in cos. 

 

1.

2.

3.

4.

mariapopescu@gmail.com

3

CREAREA SABLONULUI LRP

1

2

4



Maria
Maria Popescu 
str Stefan cel Mare nr 24 bloc 3 ap 5

CREAREA SABLONULUI LRP
Setarea adresei

mariapopescu@gmail.com

0722663596

*Daca alegeti o alta tara de
livrare decat tara in care este
creat contul, preturile pot fi
usor modificate  datorita TVA.

Completati cu atentie toate
campurile, evitand semnele de
punctuatie si diacritice. Codul
postal corect este obligatoriu.



CREAREA SABLONULUI LRP
Setarea adresei

mariapopescu@gmail.com

Maria
Maria Popescu 
str Stefan cel Mare nr 24 bloc 3 ap 5

0722663596

*Puteti utiliza adresa furnizata
anterior sau **puteti adauga o
noua adresa.

*

**



mariapopescu@gmail.com

CREAREA SABLONULUI LRP
Introducerea si salvarea cardului

Alegeti pentru a introduce un
card nou. 
Completati cu datele de pe
card

Treceti numarul cardului fara
spatii intre cifre

Ultimele
3 cifre
de pe
verso
card

B



mariapopescu@gmail.com

CREAREA SABLONULUI LRP
Alegerea si salvarea cardului

Maria Popescu

Maria Popescu

Maria Popescu

Alegeti daca doriti sa achitati
prin transfer bancar. Asigurati-va
ca stiti care sunt comisioanele
percepute de banca dvs.

Alegeti pentru a gestiona
cardurile

Alegeti pentru a salva cardul
asociat cosului LRP, in caz ca
aveti mai multe carduri

1

2

3

4



Daca doriti sa comandati acum: faceti clic pe Save
Changes, View Totals, apoi Continue.

Daca doriti sa comandati mai tarziu, sau asteptati
procesarea automata: faceti clic pe Save si inchideti
sablonul

 

Comandati 
acum

Pastrati
comanda pe

mai tarziu



La data  cu  care  ati  setat  sablonul LRP, se va autoprocesa 
comanda respectiva,va fi

Data si produsele din sablonul LRP pot fi editate.

Continutul cosului din cadrul LRP poate fi modificat pana 
la miezul noptii din ziua anterioara procesarii automate.

Daca doriti sa eliminati sablonul LRP, trebuie sa
contactati serviciul cu clientii.  Un  sablon LRP nu poate fi
anulat  de  catre clienti. 

Cand renuntati la  programul LRP, punctele acumulate si
procentul de LRP vor fi sterse automat.

platita automat si trimisa la adresa 
destinatarului indicata in sistem (comanda automata).
 

 

 

 

 

DE RETINUT!



ALOCAREA PUNCTELOR BONUS

PENTRU COMENZILE  DIN

PROGRAMUL DE FIDELITATE

LRP dōTERRA 

 



PROGRAMUL DE LOIALITATE 

(LRP) dōTERRA

 Prima comanda de tip LRP se poate plasa din luna urmatoare 

celei   in care  v-ati inrolat.

Punctele LRP pentru  luna curenta sunt automat acordate in data

de 15/16 a lunii urmatoare.

1.

2.

 

 

Martie Aprilie Mai

15-16 Mai
Alocarea punctelor

bonus pentru
comanda din APRILIE

Luna de Inrolare -
Programul de 

Loialitate (LRP)
INACTIV

 Prima  comanda
 de  tip LRP



PROGRAMUL DE LOIALITATE 

(LRP) dōTERRA

 *Punctele bonus sunt calculate din volumul comenzii in PV

 

Aprilie Mai

Comanda LRP 
100 pv

15-16 Mai
vor fi alocate 

10 puncte bonus

10%

Procentul din comanda LRP 
 



PROGRAMUL DE LOIALITATE 

(LRP) dōTERRA

 3. Cu cat ramaneti mai mult in Programul de loialitate, cu atat creste
procentul punctelor cadou pe care il primiti.

4. Procentul punctelor creste cu 5 unitati la fiecare 3 luni active*,

pana atinge  maximum 30%. Comanda unica pentru indeplinirea 

conditiilor LRP va fi de minim 50 PV pe luna.**

 
*  luna activa este  cea  in care s-a plasat comanda de tip LRP  de  minimum  50 pv. 

**comenzile sub 50 pv nu se califica la puncte bonus

 



PROGRAMUL DE LOIALITATE 

(LRP) dōTERRA

 

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

Luna 
inregistrarii

Luna 
1

Luna 
2

Luna 
3

Luna 
4

50 PV 50 PV 50 PV 50 PV40 PV

EXEMPLU 1
Plasarea timp de 3 luni a cate o comandă de  50 PV va permite  

trecerea la următorul nivel  de recompensare.



PROGRAMUL DE LOIALITATE 

(LRP) dōTERRA

 

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

Luna 
10

Luna 
1

Luna 
2

30 PV 50 PV 50 PV 50 PVComanda
lipsa

EXEMPLU 1

50 PV

Luna 
12

Neprocesarea unei comenzi intr-una dintre luni „anuleaza” nivelul atins,
procentul recompenselor, precum si punctele acumulate anterior.



IMPORTANT

 
Pentru a mentine punctele acumulate si procentul de LRP este

necesara plasarea unei comenzi lunare de min 1 PV.

In fiecare luna puteti castiga un numar nelimitat de puncte LRP, in

functie de comenzile plasate. 

Punctele LRP castigate sunt valabile 12 luni de la data alocarii.
La schimbul pe

  produse, punctele se folosesc in ordinea castigarii lor.

Produsele care nu au PV nu pot fi platite cu puncte.

Nu se acorda PV de la produsele platite  cu puncte LRP. (Acestea nu 

genereaza volum pentru comanda curenta).

Punctele nu pot fi convertite in numerar sau transferate unei alte 
persoane.



Punctele LRP sunt acordate numai la comenzile de min. 50 PV.

Volumul lunii poate fi constituit din mai multe comenzi care se

cumuleaza. 

Comenzile mai mici de 50PV  nu vor genera puncte nici prin

cumulare.

1.

2.

3.

 
Exemplu:

comanda 1 - 50 pv

comanda 2 - 30 pv

comanda 3 - 100 pv

Total 180 pv

Puncte vor fi alocate doar din 150 pv

PROGRAMUL DE LOIALITATE 

(LRP) dōTERRA

 

50 pv

30 pv

100 pv



PRODUSUL GRATUIT AL LUNII

POM

(Product of the month)

 



PRODUSUL LUNII (POM)

 

 

 Wholesale Customer sau Wellness Advocate care plaseaza o comanda unica

de tip LRP cu un volum de 125 pv beneficiaza de Produsul lunii (POM) cadou. 

Comanda trebuie plasata in perioada 1-15 a lunii. In fiecare luna, POM se 

schimba.

 Puteți obține un singur produs al lunii pe cont (ID).

 Pentru a primi POM, prima comanda a lunii trebuie sa fie de 125 pv. Daca se fac 

comenzi mai mici inaintea  unei comenzi de 125 pv, POM nu se va oferi.

 doTERRA anunta ofertele pe data de 1 a fiecarei luni. 

 

1.

2.

3.

4.

 

 



 

PENTRU A PRIMI

PRODUSUL LUNII CADOU,

SE IAU IN CALCUL DOAR

COMENZILE DE TIP LRP *

 



 

 COMENZI DE TIP LRP *

 

Asigurati-va ca toate comenzile dvs. sunt procesate prin LRP

Plasati comenzile numai prin sablonul LRP

Daca ati trimis din greseala o comanda Standard, luati legatura cu

Relatii cu clientii pentru a remedia la timp eroarea. 

 

Comanda LRP
Comanda facuta prin sablonul LRP

 

Pentru limba romana: tel. +40 316303696  

e-mail: romania@doterra.com

(Program call-center:  luni - vineri, 15.00-23.00. ora Romaniei).

 



 

Daca doriti sa plasati o comanda

salvata anterior in sablonul LRP:

1. Accesati biroul virtual

 mydoterra.com

2. Faceti clic pe butonul Ship now

din sablon, daca doriti plasarea

imediata a comenzii.

3. Apasati pe numarul de comanda

din sablon, pentru a modifica sau

a verifica produsele din cos.

 

 

 COMENZI DE TIP LRP *

 



 COMENZI DE TIP LRP *

 
 

 Adaugati rapid produsele
preferate prin functia de cautare

 

Scoateti din cos produsele
de care nu aveti nevoie

 

Salvati modificarile 
facute

 

Verificati totalul comenzii

 

Procesati 
comanda

1

2

3

4

5

*Dupa plasarea manuala a comenzii, data auto-procesarii se va
muta pe luna urmatoare.



 

VALORIFICAREA PUNCTELOR

IN PRODUSE 

dōTERRA

 



VALORIFICAREA PUNCTELOR IN PRODUSE 

dōTERRA

 

Dacă aveți puncte LRP in contul dvs., va aparea functia  Use points?

Apasati butonul Select si selectati cantitatea de produse pe care

doriti sa le "achitati" cu puncte.

 

Adaugati produse in cos.

 

Nota: Produsele achizitionate pe puncte nu genereaza  alte puncte.

 

 

selectati numarul

de produse

 

 

Numarul de

puncte disponibile

 

 

Produsul nu poate fi luat

pe puncte sau aveti

puncte insuficiente

 



Pentru a va asigura ca aveti suficiente puncte pentru produsele

dorite, consultati echivalentul lor in puncte, urmand linkul:

https://media.doterra.com/eu/en/forms/point-

redemption.pdf

 

 

VALORIFICAREA PUNCTELOR IN PRODUSE 

dōTERRA

 



 

Pentru operatiunea de valorificare a

punctelor in produse, se percepe o taxa 

 administrativa de 2 euro, indiferent de 

volumul punctelor folosite.

 

 

VALORIFICAREA PUNCTELOR IN PRODUSE 

dōTERRA

 



 

FELICITARI!
ACUM SUNTETI PARTICIPANT/A LA 

PROGRAMUL DE LOIALITATE 

 (LRP)

dōTERRA

 


