
 

21. nedēļas rezultāti / Результаты 21 недели 

Baltijas distribūciju TOPS  pēc pārdošanas apjoma /ТОП дистрибьюций Балтии по продаже:  
1. VILNELE (Lietuva) 

2. MONA (Igaunija) 

3. AVANTI (Igaunija)  

4. RIGALAND (Latvija) 

5. JŪRMALA (Latvija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits: / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 415 

2. AVANTI (Igaunija) 187 

3. MONA (Igaunija) 176 

4. RIGALAND (Latvija) 125 

5. DAUGAVA (Latvija) 106 

6. JŪRMALA (Latvija) 88 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. BITĪTE (Gelena) 2050 EUR 

2. FORTŪNA (Svetlana) 1816EUR 

3. FLORA (Jeļena) 1599 EUR 

4. RAITAS (Ināra) 1487 EUR 

5. SUNRISE (Jeļena) 1291 EUR 

 

Konsultantu TOP 5 pēc personīgās pārdošanas: /ТОП 5 консультантов по личной продаже: 

1. INESE (7936) 910 EUR 

2. INĀRA (5101) 902 EUR 

3. JEĻENA (2001) 742 EUR 

4. SVETLANA (6101) 551 EUR 

5. LARISA (7501) 443 EUR 

 

Aktīvie konsultanti katru nedēļu no gada sākuma: / Консультанты, активные каждую неделю с начала года. 

2601 Aļona 2901 Gelena 3501 Larisa 3901 Olga 7901 Aija 8401 Dace 8404 Anda 9301 Anfisa 

 

Grupu aktivitāte:/ Akтиность группы 

Grupas vadītāja izaicinājums 2.ceturksnī 
Ja grupas vadītājs 18.-21. nedēļā būs aktīvs katru nedēļu un katru nedēļu būs aktīvi vēl 2 konsultanti grupā + 

rekrutēti 2 jauni konsultanti mēnesī, tad grupas vadītājs saņems naudas prēmiju. 
Izpildīta aktivitāte katru nedēļu + rekrutēti 2 konsultanti: 
1. mēnesī (aprīlī) 50 EUR 
2. mēnesi pēc kārtas (maijā) 100 EUR 
3. mēnesi pēc kārtas (jūnijā) 150 € 
Konsultants tiek uzskatīts par aktīvu, ja pārdošana ir 100 EUR vai vairāk. 
 

13.-17.nedēļas rezultāti: /  
Pезультати  13 -17 недели: 
Grupas vadītājs Prēmijas summa 
3901 (Olga)              50,00 EUR 
4101 (Svetlana) 50,00 EUR 
5101 (Ināra)              50,00 EUR 
8901 (Natālija)              50,00 EUR 
 
 

18.-21.nedēļas rezultāti: / 
Pезультати 18-21 недели: 
Grupas vadītājs Prēmijas summa 
3901 (Olga)              100,00 EUR 
4101 (Svetlana) 100,00 EUR 
5101 (Ināra)              100,00 EUR 
8901 (Natālija)              100,00 EUR 
8401 (Dace)                     50,00 EUR 
9301 (Anfisa)                   50,00 EUR 

 



 

Kandidāti braucienam uz Barselonu: / Кандидаты на поездку  в Барселону 

Kvalifikācijas periods 2016.gada 53.-52.nedēļa Vismaz 2 jauni konsultanti grupā katru mēnesi (minimāli 10 mēnešos no 12 

mēnešiem) 

Квалификационный период с 53 недели 2015 года по 52 неделю 2016 года. Мин. 2 новых консультанта в группе каждый 

месяц (мин. 10 месяцев из 12). 

 

Kons. 
Nr. 

Janvāris 
(53.-4.) 

Februāris 
(5.-8.) 

Marts  
(9.-12.) 

Aprīlis 
(13.-17.) 

Maijs 
(18.-21.) 

4101 nav Izpildīts (2) Izpildīts (3) procesā (2) procesā (2) 

8401 nav Izpildīts (3) Izpildīts (2) nav procesā (2) 

9301 Izpildīts (2) Izpildīts (3) Izpildīts (2) nav procesā (4) 

Jauno grupu vadītāji: 

 

 

Sveiciens visiem no karstās Krētas salas! 

Jau apnicis atpūsties un ļoti jūs pietrūkst! Paldies par brīnišķīgajiem rezultātiem 21.nedēļā! Es ļoti baidījos par šo 

nedēļu, bet mēs atkal sasniedzām pārdošanas pieaugumu , par ko visi aktīvie sapulces dalībnieki ieguva krāšņu 

dāvanu – formiņu kēksu formai! 

 

Vasara ir sākusies, ļaujiet man atgādināt, ka šis ir Tupperware laiks, cilvēki dzer daudz ūdens, dodas izbraucienos pie 

dabas, pērk un uzglabā daudz augļu un dārzeņu. Jūnijā mums atkal ir brīnišķīga pārdošanas programma! Pievērsiet 

uzmanību, FreezerSmart (1,1L)*2gb. saldētavai maksā tikai 7,45 EUR un tā nav kļūda! 

 

Jūnijs ir pēdējais mēnesis kvalifikācijai uz Tupperware Jubilejas pasākumu. Nepalaidiet garām! Lai kā arī mēs Jūs visus 

mīlam, uz semināru varēsim aicināt tikai tos konsultantus, kuri būs izpildījuši kvalifikācijas nosacījumus. 

 

22. nedēļā, veicot pasūtījumu vismaz par 100 EUR, namamāte saņem dāvanu no jums, savukārt, jums ir iespēja 

pasūtīt jūlija mēneša namamātes dāvanas paraugu - želejas formu jaunā krāsā, par cenu 3,25 EUR. 

Gatavojamies 24. nedēļai. Pārdošanas programmu mēs prezentēsim  jau pirmdien - otrdien. Būtu pieklājīgi, ka katrs 

labs konsultants būtu aktīvs! Būs pārsteigumi! 

Atgādinām, ka par standarta 1-2-1/2 izpildi, piemaksa jūnijā sasniegs 150 EUR, tiem,  kuri to izpildīja aprīlī un maijā,  

un 100 EUR tiem, kuri tikai maijā. 

 

No jaunumiem šodien tas ir viss! 

Loteriju par  21. nedēļu mēs rīkosim sapulcē, otrdien! 

Cieši apskauju! Neskumstiet! 

Drīz es atgriezīšos jauka un pūkaina! :) 

 

Jūsu Ļena 

__________________________________________________________________________________________ 

Всем привет с жаркого острова Крит!  

Уже устала отдыхать и очень по вам соскучилась! Спасибо вам за шикарные результаты недели! Я очень 

боялась за эту неделю, но мы снова были в росте - за что все участники собрания получили шикарный 

подарок - формочку для кексовой формы!  

 

Kons. 
Nr. 

Janvāris 
(53.-4.) 

Februāris 
(5.-8.) 

Marts  
(9.-12.) 

Aprīlis 
(13.-17.) 

Maijs 
(18.-21.) 

5101 x x Izpildīts (2) Procesā (2) procesā (3) 

3901 x Izpildīts (2) nav Procesā (3) procesā (2) 



Лето началось, напомню, что это время Tupperware - люди пьют много воды, выезжают на природу, закупают 

и хранят много овощей и фруктов. В июне у нас снова шикарные программы - обратите внимание на 

предложение - 2 фризер мейта по цене 7,45 евро. Это не ошибка!  

 

Июнь - последний месяц квалификации на Юбилей Tupperware. Не пропустите! Взять вас с собой без условий 

мы не сможем, как бы сильно вас не любили!  

 

22 неделя - при активности в 100 евро ваша хозяйка получает от вас подарок, а вы получаете возможность по 

цене 3,25 евро заказать образец подарка хозяйке июля. Это будет желейная форма нового цвета.  

Готовимся к 24 неделе. Ее мы объявим уже в понедельник-вторник. Было бы вежливо каждому хорошему 

консультанты быть активным! Будут сюрпризы!  

 

Напоминаем про стандарт 1-2-1/2 - в июне премия составит уже 150 евро для тех, кто это делал в апреле и 

мае. И 100 евро для тех, кто только в мае.  

 

Это все новости на сегодня!  

Лотерею за 21 неделю мы проведем на собрании во вторник!  

Крепко вас обнимаю! Не скучайте!  

Скоро вернусь добрая и пушистая!:) 

 

Ваша Лена 

 


