
 

24. nedēļas rezultāti / Результаты 24 недели 

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

2. MONA (Igaunija) 

3. AVANTI (Igaunija)  

4. JŪRMALA (Latvija) 

5. RIGALAND (Latvija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits: / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 470 

2. MONA (Igaunija) 237 

3. AVANTI (Igaunija) 180 

4. DAUGAVA (Latvija) 171 

5. JŪRMALA (Latvija) 169 

6. RIGALAND (Latvija) 148 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. ANNA (Anfisa) 2172 EUR 

2. FORTŪNA (Svetlana) 2129 EUR 

3. KREATIV (Natālija) 1635 EUR 

4. BITĪTE (Gelena) 1609 EUR 

5. RAITAS (Ināra) 1588 EUR 

 

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

1. GELENA (2901) 821 EUR 

2. INĀRA (5101) 636 EUR 

3. SVETLANA (4101) 613 EUR 

4. SVETLANA (6101) 542 EUR 

5. VIKTORIJA (5901) 503 EUR 

 

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

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

 

Grupu aktivitāte:/ Akтивность 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: /  
Pезультаты  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: / 
Pезультаты 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 

 



Potenciālie kandidāti pēc 22. – 24. nedēļas rezultātiem: /  

Потенциальные кандидаты по результатaм на 22 – 24 неделe: 

Grupas vadītājs 22.nedēla 23.nedēla 24.nedēla 

2901 (Gelena)    

3901 (Olga)    

4101 (Svetlana)   +3 konsultanti 

5101 (Ināra)  +2 konsultanti +1 konsultants 

8401 (Dace)  +1 konsultants +1 konsultants 

9301 (Anfisa)   +2 konsultanti 

 

 

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) nav procesā (2) 

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

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

Jauno grupu vadītāji: 

 

 

Labdien, dārgās meitenes un Viktor! 

 

Es apsveicu mūs visus ar kārtējo veiksmīgo nedēļu, ar pārdošanas pieaugumu! Visi aktīvie konsultanti sapulcē 

saņēma Tupperware  kleitu. 

Apsveicu ar pirmo gadadienu jaunajās biroja telpās, mēs esam tieši vienu gadu! 

Apsveicu ar Līgo svētkiem! Novēlu Jums jauku atpūtu šajās oficiālajās svētku brīvdienās! 

 

Apsveicu grupas, kas smagi strādāja un izpildīja 24. nedēļas plānu. Visi aktīvie konsultanti, kuri sasniedza pārdošanas 

apjomu 200 EUR un noorganizēja 2 prezentācijas saņems fantastiski skaisto Allegra komplektu zilā krāsā: 

20., 24., 27., 29., 39., 41., 42., 48., 51.,  61., 74., 83., 84., 89., 93., 95. 

(Ja jums ir radušies iebildumi vai nepieciešami skaidrojumi, lūdzu rakstiet uz e-pastu: Kuzmiska@gmail.com līdz 

28.06.). 

 

Šonedēļ esam saņēmuši brīnišķīgus jaunumus: 

 visas 24. nedēļas akcijas ir pagarinātas līdz 25. nedēļai, 

 pārdošanas programma ir papildināta ar  brīnišķīgu Eco pudeļu komplektu  

9601 EcoPure 2 (750ml * 2 GB.) + Eco pudeles "Kāpuriņš" un "Dinozauriņš" (350ml), cena 17,90 EUR. 

 

Svarīgi! 

25. nedēļa ir pēdējā, lai pretendētu uz Jubilejas pasākumu Tallinā. 

Brīvās vietas mēs būsim spiesti atdot citām distribūcijām, jo bez izpildītiem kvalifikācijas nosacījumiem nevarēsim Jūs 

paņemt līdzi. 

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) 
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25.nedēļa ir pēdējā, ja jūs vēlaties un sapņojat doties biznesa izbraucienā uz Tartu pie Natālijas Morinas! 

Noteikumus, lūdzu, skatiet pagājušās nedēļas rezultātu vēstulē. 

Drīz būs jūlijs klāt, un katram strādājošam konsultantam jūlija pirmajā nedēļā, tas ir  26.nedēļā, būtu jābūt aktīvam, 

lai izmantotu iespēju pasūtīt divas namātes dāvanas: jūlija un augusta paraugu. 

Kas būs namamātes dāvana, skatiet jūlija avīzē! 

Lai jums būtu vieglāk strādāt, mēs oranizējam 2 viesu dienas par  tēmu “Brīnumi želejas formā." 28. jūnijā un 5.jūlijā. 

Redzot šos brīnumus, jūsu viesi noteikti vēlēsies kļūt namamātēm un saņemt šo burvīgo lietu dāvanā!:) 

 

Iespēja! 

Visi konsultanti, kuri sāka darbu 2016. gadā, jau 25. nedēļā var pasūtīt sev kā paraugu 1gabalu, lai  būtu ar ko strādāt 

9553 salātu virpuli, cena 25,90EUR. 

 

Novēlam Jums vasarīgu laimi, lai viegli piepildās visi Jūsu sapņi  un lai Tupperware palīdz jums to īstenot! 

Jūsu Ļena! 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Привет, Дорогие девочки и Виктор! 
 
Поздравляю всех нас с очередной успешной неделей! С ростом продаж - все активные консультанты на 
собрании получили тупперваре - платье. 
Поздравляю с первой годовщиной в новом офисе - нам ровно год! 
Поздравляю с Лиго! Желаю вам красивого отдыха в эти официальные выходные! 
 

Поздравляю группы, которые очень старались и выполнили план 24 недели. Все активные консультанты 200/2 
получат комплект Аллегра фантастически красивого голубого цвета: 

20,29,39,41,42,48,51,61,59,83,89,93,95,84,24,27,74!!! 
(Если есть возражения или нужны уточнения - пишите на мейл: Kuzmiska@gmail.com до 28.06.) 

На этой неделе чудесные новости: Все акции 24 недели нам продлили до 25 недели. 
Кроме того, добавили в продажу чудесный комплект из 4 эко бутылок : 
9601 EcoPure 2 (750ml * 2gb.) + Eco pudeles "Kāpuriņš" un "Dinozauriņš" (350ml) cena 17,90 EUR 

Важно!!!! 
25 неделя последняя для квалификации на Юбилей в Таллине. 
Свободные места мы будем вынуждены отдать другим дистрибьюциям, взять вас без квалификации - нельзя. 

25 неделя последняя, если вы хотите и мечтаете поехать на бизнес-пикник к Наталье Мориной в Тарту! 
Условия смотрите в письме с результатами прошлой недели. 

 

Совсем скоро июль - и каждый "живой" консультант должен быть активен на первой неделе июля - 26-ой, 
чтобы воспользоваться возможностью заказать 2 подарка хозяйке - за июль и образец на август. 
Что это будет - смотрите в газете! 
Чтобы вам было легче работать, мы проводим 2 собрания-дня гостей на тему "желейная форма". 28 июня и 5 
июля! 
Увидев чудеса в желейной форме - ваши гости точно захотят стать хозяйкой и получить ее в подарок! 

ВОЗМОЖНОСТЬ! 
Все консультанты, которые начали работать в 2016 году, могут заказать 9553 САЛАТНАЯ ЦЕНТРИФУГА, цена 
25,90EUR 
- 1 штуку, как образец, уже в 25 неделе - чтобы вам было с чем работать :) 

Желаем вам летнего счастья и пусть все ваши мечты сбываются легко, а тапперваре вам в этом помогает! 
Ваша Лена! 

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3aKuzmiska%40gmail.com


 


