
LRP – program lojalnościowy firmy doTERRA 

Zobaczysz go w zakładce DASHBOARD w swoim wirtualnym biurze. 

 

Program LRP – zaczyna działać następnego  miesiąca po jego włączeniu! Po włączeniu LRP na 

przykład we wrześniu, pierwsze zamówienie z formularza LRP zrobisz w październiku.  

Za zamówienie/zamówienia w październiku, listopadzie i grudniu będziesz otrzymywać 10% 

punków znajdujących się na zamówieniu. Do każdego zamówienia otrzymasz dodatkowo  

7 punktów jako zwrot kosztów przesyłki. 

Zasada jest taka, że zamówienia nie mogą być mniejsze niż 50 PV i nie można przerwać ciągu 

zamówień w kolejnych miesiącach.  

Punkty wymienisz na produkty! Jeśli masz w swoim biurze punkty, składając zamówienie 

możesz je wymienić na produkty. 

 

Przykład 1  

(50 PV - 99 PV) 

Składasz zamówienie z programu LRP na 50 PV (punktów). Przez trzy kolejne miesiące będziesz 

otrzymywać 10% punktów, na które opiewa Twoje zamówienie. 

Od doTerra otrzymasz do swojego biura 5 PV z tytułu zamówienia i 7 PV z tytułu kosztu przesyłki. 

Łącznie w Twoim biurze znajdzie się 12 punktów. 

 

Przykładowe produkty, które mają do 12 PV: 

 

Lemon 

Lemongrass 

Peppermint Beadlets 

Wild Orange 

Natural Whitening Toothpaste x 2 sztuki 



Jeśli nieprzerwanie, w każdym kolejnym  miesiącu  zrobisz zamówienie z programu LPR  

na minimum 50 PV to od czwartego miesiąca zaczynasz otrzymywać 15% punktów z Twoich 

zamówień. 

Od doTerra otrzymasz do swojego biura 7,5 PV z tytułu zamówienia i 7 PV z tytułu kosztu 

przesyłki. Łącznie w Twoim biurze znajdzie się 14,5 PV. 

 

Przykładowe produkty, które mają do 14,5 PV: 

 

Lemon 

Lemongrass 

Peppermint Beadlets 

Wild Orange 

Natural Whitening Toothpaste x 3 szt. 

 

Melaleuca (Tea Tree) Touch 

Peppermint Touch 

 

Breath Touch 

 

Jeśli nieprzerwanie, w każdym kolejnym  miesiącu robisz zamówienie z programu LRP  

na minimum 50 PV to od siódmego miesiąca zaczynasz otrzymywać 20% punktów z Twoich 

zamówień. 

Od doTerra otrzymasz do swojego biura 10 PV z tytułu zamówienia i 7 PV z tytułu kosztu 

przesyłki. Łącznie w Twoim biurze znajdzie się 17 punktów. 

 

Przykładowe produkty, które mają  

do 17 PV: 

 

Lemon 

Lemongrass 

Peppermint Beadlets 

Wild Orange 

Natural Whitening Toothpaste x3 szt. 

 

Melaleuca (Tea Tree) Touch 

Peppermint Touch 

Breath Touch 

Lavender Touch 

Oregano Touch 

 

Cedarwood, Clove, Cypress, Eucalyptus, Lime, 

Grapefruit, Tangerine,  Rosemary,  

 

 

Podobnie po kolejnych trzech miesiącach uzyskasz zrtot punktów w wysokości 25%, a po  

12 miesiącach nieprzerwanych zakupów na minimum 50 PV, od 13 miesiąca będziesz otrzymywać 

aż 30% wartości punktowej Twojego zamówienia. 



LRP - dla osób budujących biznes  

Dla osób chcących otrzymywać prowizje zamówienie poprzez formularz LPR są obowiązkowe.  

Poniżej grupowego poziomu 500 OV (OV-punkty całej grupy) zamówienie obowiązkowe wynosi 

minimum 50 PV (punkty osobiste). 

Po osiągnięciu poziomu Manager (500 OV) wartość obowiązkowego zamówienia poprzez 

formularz LRP jest nie mniejsza niż 100 PV. 

UWAGA!!! 

System doTerra nalicza prowizję tylko wtedy, kiedy masz ustawione (aktywne) zamówienie LRP 

na minimum 100 PV.  

Jeśli rejestrujesz do swojej grupy kolejną osobę, a w tym samym czasie nie masz ustawionego 

zamienienia LRP na minimum 100 PV, nie otrzymasz prowizji za zarejestrowaną osobę!  

Dlatego zanim zaczniesz rejestrować do sieci swoich znajomych sprawdź, czy masz ustawiony 

formularz LRP na minimum 100 PV. 

Produkt miesiąca 

(od 125 PV) 

Składając zamówienie na 125 punktów poprzez LRP do 15 dnia każdego miesiąca do 10% 

punktów ze swojego zamówienia dodatkowo otrzymasz PRODUKT MIESIĄCA.  

Informację o tym, który z produktów doTerra wybrała na produkt miesiąca otrzymasz e-mailem  

w pierwszym dniu kolejnego miesiąca.  

Zamówienia z programu LRP mogą być rozbite na kilka mniejszych mniejsze, jednak ważne jest, 

żeby w skali miesiąca wszystkie zamówienia zostały opłacone i zsumowane przez firmę doTerra. 

Jednak, żeby otrzymać PRODUKT MIEIĄCA przynajmniej jedno zamówienie musi być złożone  

w na minimum 125 PV. 

Możesz gromadzić punkt w swoim biurze bez wybierania produktów nie dłużej niż przez  

12 miesięcy. Po tym czasie przepadną.  

 

Przykład 4 

(od 200 PV) 

Składając zamówienie na 200 PV poprzez LRP do 15 dnia każdego miesiąca do punktów  

ze swojego zamówienia i PRODUKTU MIESIĄCA otrzymasz PROMOCYJNY ZESTAW 

PRODUKTÓW. Informację o tym, który zestaw produktów doTerra wybrała otrzymasz  

w newsletterze wysyłanym na początku miesiąca przez doTerra. 

Jeśli złożysz zamówienie poprzez formularz LRP na minimum 200 PN po 15 dniu miesiąca nie 

otrzymasz produktu miesiąca, jedynie zestaw dotyczący promocji za 200 PV. 


