Materiale de marketing
Un ghid complet pentru materialele și instrumentele
de marketing dōTERRA Europe
Creat de
Echipa de Marketing doTERRA Europe

© 2020 dōTERRA Holdings, LLC.

Despre acest ghid
dōTERRA Europe se angajează pe deplin să ofere mai mult
conținut pieței din Europa și să creeze instrumente care
te vor ajuta să îți dezvolți afacerea. În momentul de față,
oferim comunicări și conținut de marketing în 20 de limbi
europene și creăm conținut de interes despre cum să
introduci folosirea uleiurilor esențiale doTERRA în stitulul
tău de viață sănătos.
Prin acest ghid poți parcurge materialele de marketing
puse la dispoziția clienților și consultanților dōTERRA
Europe pentru a te informa, instrui și ajuta mai bine să
profiți la maximum de fiecare resursă.

Haideți să creăm și să creștem împreună!

Obiective cheie
• Oferirea unei perspective vaste cu privire la materialele de marketing
disponibile
• Explicarea elementelor caracteristice din materialele de marketing
• Modul de a utiliza aceste resurse pentru a vă crea propria afacere
dōTERRA

În acest ghid
•
•
•
•
•
•

Marketing prin e-mail
dōTERRA Everyday
Site-uri web dōTERRA
Facebook
Instagram
YouTube

• Apeluri Zoom și Facebook Groups
• Resurse grafice
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Marketing prin e-mail
Ultimele noutăți dōTERRA Europe la tine în inbox

Buletine
informative
Lunar, clienții și consultanții noștri wellness primesc
două buletine informative. La începutul lunii, primul
buletin informativ conține cele mai noi promoții,
oferte și lansări de produse. Apoi, urmează un buletin
informativ la mijlocul lunii în care sunt prezentate
detalii privind noutățile și evenimentele corporatiste
recente. Înscrierea pe lista noastră de e-mailuri este
cea mai simplă metodă de a rămâne la curent cu
ultimele noutăți despre dōTERRA și de a te asigura că
nu ratezi ofertele și promoțiile exclusive.

E-Blasts
Fiind unul din principalele noastre instrumente de
comunicare, e-mailurile e-blast pot fi generale sau adresate
unei audiențe specifice. E-mailurile pentru companii pot fi
adesea asemenea unor spamuri și impersonale, de aceea
comunicările noastre sunt structurate. Începând de la
modificări ale politicilor sau noutăți privind evenimentele,
așteptăm cu nerăbdare să le împărtășim cu voi, de aceea,
vă vom trimite e-blasturi dedicate pentru a vă ține la curent.
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dōTERRA Everyday
Găsește resurse în propria ta limbă

doterraeveryday.eu este platforma care te conectează la toate
materialele dōTERRA disponibile în limbile pe care le oferim. În timp
ce lucrăm să creăm site-uri web pentru fiecare piață din Europa,
dōTERRA Everyday funcționează ca un site web global la nivel
european unde poți găsi:
• Materiale de marketing: pliante, formulare și broșuri
• Pagini cu informații despre produse
• Clipuri video cu caracter de instruire
• Informații despre evenimente
• Serviciul de asistență clienți
• Detalii despre livrare
• Webinarii
Cum se utilizează acest instrument: Obține toate materialele necesare pentru
susținerea echipelor, lecții de instruire și pentru dezvoltarea afacerii tale dōTERRA.
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Site-uri web dōTERRA
Pentru a cuprinde numărul tot mai mare de consultanți wellness, în
prezent, susținem următoarele țări cu site-uri web dōTERRA Europe
dedicate: Regatul Unit, Germania, Austria, România și Țările de Jos.
Aceste site-uri web oferă informații despre produse specifice pentru
piața din Europa și materiale de instruire traduse în limbile: engleză,
germană, română și olandeză. Site-urile web sunt platforme ce se pot
accesa pentru toate elementele dōTERRA. Pe măsură ce comunitatea
dōTERRA continuă să crească, vom lansa în continuare site-uri web
noi pentru a susține mai mult piețele noastre din Europa.
În țările pe care le-am menționat, site-ul web dōTERRA va trece în
mod automat pe versiunea pieței respective, în cazul în care aceasta
este disponibilă atunci când se accesează doterra.com

Pe site-urile web dōTERRA Europe, sunt disponibile
următoarele resurse:
• Descrieri ale produsului: care includ beneficii
principale, utilizări și ingrediente.
• Promoții actuale: oferte limitate și oferte speciale,
produsul lunii și multe altele.
• Despre dōTERRA: Povestea și misiunea dōTERRA,
Co-Impact Sourcing™, proiecte și inițiative.
• De ce dōTERRA? Află de ce consultanții noștri
urmează stilul de viață și afacerea dōTERRA.
• Instrumente dōTERRA: materiale de instruire, pliante,
grafice pentru bannere, literatură de specialitate,
broșuri și ghiduri.
• Recunoaștere: cunoaște-i pe lideri, află despre
sprijinul pentru lideri și cum sărbătorim reușitele.
• Informații privind AromaTouch™: materiale de
instruire și susținere, clipuri video, pachete, informații
despre evenimente.
• Stimulente și informații despre evenimente:
Diamond Club, excursii, turnee de evenimente.
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NVITE
Descoperă evenimentele dōTERRA Europe din regiunea ta
Singurul mod de a înțelege ceea ce presupune
compania dōTERRA este prin a participa la un
eveniment. Pe nvite.com/community/doterra
poți descoperi evenimentele dōTERRA viitoare din
regiunea ta și te poți înregistra imediat. Află cine
găzduiește evenimentul, cine sunt vorbitorii, ce tip de
pachet exclusiv poți achiziționa, promoții speciale și
care sunt principalele subiecte care se vor discuta.

Cum se utilizează acest instrument: Folosește nvite
pentru a-ți ține echipa informată despre evenimentele
dōTERRA viitoare din regiunea lor și încurajează-i să
invite noi membri potențiali.
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Facebook
Sfaturi, cadouri și multă iubire pentru uleiuri

Facebook este o platformă esențială pentru a afla despre
experiențele dōTERRA și pentru a le împărtăși. Crearea
unei comunități de consultanți pasionați și care au aceeași
viziune reprezintă un instrument cheie de socializare
pentru afacerea ta. Dacă vei fi la curent cu ultimele noutăți
dōTERRA care au loc, vei fi mereu informat și vei avea
posibilitatea de a răspunde la întrebările adresate de
membrii din echipa ta. De la lansări de produse, noutăți
privind inițiativele dōTERRA Healing Hands™, Co-Impact
Sourcing™, clipuri video DIY și produse oferite cadou,
mereu există câte ceva ce poți afla în fiecare zi.
Urmărește-ne:
facebook.com/doterraeuropecorporate
Cum se utilizează acest instrument: Distribuie postările
preferate pe rețelele de socializare pentru a le oferi
informații echipelor tale despre dōTERRA și uleiurile
esențiale.
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Instagram
Informații din culise și interesante despre uleiuri
Vrei să prezinți uleiurile esențiale într-un mod
interesant?
@doterraeurope vă oferă informații succinte prezentate
alături de imagini superbe. Află despre uleiurile esențiale
diferite și proprietățile acestora, testează-ți cunoștințele
în materie de uleiuri esențiale prin intermediul testului
săptămânal și vezi ce anume distribuie alți pasionați de
uleiuri pe paginile lor.
Poveștile noastre de pe Instagram îți vor oferi pe scurt imagini
exclusive din culise de la unele dintre cele mai importante
evenimente ale noastre.
Cum se utilizează acest instrument: Folosește poveștile de
pe Instagram ca instrument pentru a le prezenta oamenilor
uleiurile esențiale. Conținutul extraordinar le va trezi interesul
de a afla mai multe informații despre uleiuri și despre modul
în care le pot include în viețile lor de zi cu zi.
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YouTube
Totul despre dōTERRA
youtube.com/doterraeurope
YouTube devine instrumentul numărul unu pentru
persoanele care vor să afle mai multe informații
despre produse și despre modul de a le utiliza.
Canalul nostru de YouTube îți prezintă modul de
utilizare a uleiurilor, pentru o mai bună înțelegere
a efectului uleiurilor esențiale și modul de a crea
un stil de viață sănătos pentru tine și familia ta.
De asemenea, aceasta este o platformă pentru
a te ajuta să afli despre misiunea și viziunea
companiei.
Vei găsi interviuri motivante cu membrii Diamond
și mai sus, vei descoperi ultimele povești CoImpact Sourcing™ și testimoniale dōTERRA
Healing Hands™, vei putea vedea clipuri video
detaliate despre procesul din spatele uleiurilor
esențiale și bucură-te de clipurile video despre
activități artizanale. Canalul mai prezintă și cursul
de instruire Empowered Success pe care îl poți
studia chiar de la tine de acasă.
Cum se utilizează acest instrument: Abonează-te
la canalul nostru dōTERRA Essential Oils Europe
pentru a nu rata niciodată ultimele clipuri video
disponibile. Alege clipul video preferat și redă-l
în timpul prezentărilor. Apoi, invită participanții
să discute și să își împărtășească opiniile și
experiențele.
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Conferințe Zoom și
grupuri Facebook
Managerii MDM te vor ajuta să îți dezvolți afacerea

Dacă dorești să îți dezvolți afacerea dōTERRA, noi îți
oferim structura și cursurile de instruire pentru a te ajuta
să atingi următoarele niveluri și să îți atingi obiectivele.
Market Development Managerii (MDM) și Account
Managerii noștri sunt profesioniști instruiți dedicați pentru
a vă oferi asistență. Aceștia vă stau la dispoziție pentru a
vă ajuta la fiecare etapă a procesului de creare a afacerii.
Aceștia muncesc intens pentru a vă oferi resursele și
informațiile necesare pentru a reuși.
Cum se utilizează acest instrument: Alătură-te la grupul
de Facebook aferent pieței din țara ta, ia legătura cu alți
consultanți, înscrie-te la apelurile lunare Zoom, iar dacă ai
nevoie de ajutor, nu ezita să ne contactezi.
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Resurse grafice
Arată și simte-te ca un membru dōTERRA
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Afișe
Organizezi un eveniment despre uleiurile
esențiale dōTERRA?
Dorești ca spațiul tău de lucru să arate în stil
dōTERRA?
Atunci accesează site-ul nostru web și
descarcă imagini la rezoluție superioară pentru
bannere standard și înguste.
Acesta îți va oferi acces la grafice pregătite
la rezoluție superioară ce îți permit să îți
pregătești materialele de tipărit pentru
propriile tale bannere ce vor fi întinse.
doterra.com/RO/ro_RO/displays
De asemenea, vei putea găsi imagini ale
tuturor produselor noastre, fotografii stilizate
și pentru rețelele de socializare din biblioteca
noastră online de imagini.
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doterra.com/GB/en_GB/image-library
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