
 

26. nedēļas rezultāti / Результаты 26 недели 

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

2. AVANTI (Igaunija)  

3. MONA (Igaunija) 

4. RIGALAND (Latvija) 

5. JŪRMALA (Latvija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits: / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 310 

2. AVANTI (Igaunija) 138 

3. MONA (Igaunija) 121 

4. RIGALAND (Latvija) 99 

5. DAUGAVA (Latvija) 87 

6. JŪRMALA (Latvija) 60 

 

Nedēļas talants / Талант недели: 

INĀRA (5101) kā jaunais grupas vadītājs izpildīja kvalifikāciju ceļojumam uz Kopenhāgenu!   

LEPOJAMIES UN SVEICAM!  

VĒLAM BRĪNIŠĶĪGU ATPŪTU! 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. ANNA (Anfisa) 1468 EUR 

2. RAITAS (Ināra) 993 EUR 

3. BITĪTE (Gelena) 864 EUR 

4. KREATIV (Natālija) 744 EUR 

5. OLGA (Olga) 524 EUR 

 

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

1. INĀRA (5101) 493 EUR 

2. MAIJA (9317) 307 EUR 

3. SVETLANA (9320) 306 EUR 

4. VIKTORIJA (5901) 274 EUR 

5. AIJA (7901) 260 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 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 (jūlijā) 50 EUR 
2. mēnesi pēc kārtas (augustā) 100 EUR 
3. mēnesi pēc kārtas (septembrī) 150 € 
Konsultants tiek uzskatīts par aktīvu, ja pārdošana ir 100 EUR vai vairāk. 
 
 
 
 



Grupas vadītājs 26.nedēla Grupas vadītājs 26.nedēla 

2901 (Gelena)  5901 (Viktorija)  

3501 (Larisa)  8001 (Ludmila)  

3901 (Olga)  8401 (Dace)  

4501 (Anzhelika)  8901 (Natālija)  

4901 (Aija)  9301 (Anfisa)  

5101 (Ināra)    

 
 

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.) 

Jūnijs 
(22.-25.) 

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

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

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

Jauno grupu vadītāji: 

 

 

Sveicieni visiem! 

 

Apsveicu 85 tos konsultantus, kuri 26.nedēļā gudri izmantoja piedāvājumu  divas namamātes dāvanas par vienu 

prezentāciju, tādējādi, izpildot pusi no pārdošanas summas, lai saņemtu dāvānā silikona formu "Šarms". Forma ir 

nepieciešama visiem, jo mēs esam atkal esam izsludinājuši kulinārijas konkursu ēdieniem, kas gatavoti tieši šajā 

formā! Izdomājiet ēdiena recepti, pagatavojiet to un  kopā ar fotogrāfiju sūtiet uz mūsu e-pastu līdz 28. jūlijam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarīgi 27. nedēļā: 

1. Grupu vadītājiem izpildīt standartu 1-2-1/2 un nopelnīt papildus bonusu. 

2. Tikai šonedēļ ar lielu atlaidi salātu virpulis! Nepalaidiet garām! Esam izsludinājuši sacensības par lielāko 

skaitu pārdoto salātu virpuļu. Uzvarētājs saņems vērtīgu balvu! 

3. Turpinās akcija uz SAMBA bļodu (7,5L).  Lūdzu, ņemiet vērā, šī ir pirmā reize 10 gadu laikā, kad šī bļoda ir 

pārdošanā! Tā ir milzīga un nepieciešama visiem un vienmēr! Tajā ir ērti uzglabāt, pārvadāt, mīcīt, gatavot, 

servēt, marinēt, sālīt un skābēt!  

Kons. 
Nr. 

Janvāris 
(53.-4.) 

Februāris 
(5.-8.) 

Marts  
(9.-12.) 

Aprīlis 
(13.-17.) 

Maijs 
(18.-21.) 

Jūnijs 
(22.-25.) 

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

3901 x Izpildīts (2) nav Izpildīts (5) Izpildīts (2) nav 



4. Jauna kampaņa par kuru mēs uzzinājām tikai trešdien - piknika soma un 4 mini VentSmart (375ml) ar 70% 

atlaidi! Tikai viens komplekts uz prezentāciju! Soma brīnišķīgi noderēs, lai dotos uz tirgu un veikalu iepirkties, 

uz pludmali un pikniku. 

5. Esiet aktīvi jūlijā ar pārdošanas summu vismaz 100 EUR, nāciet uz sapulci un saņemiet dāvanā krūzi modernā 

krāsā. Esiet aktīvi visas 5 nedēļas jūlijā un saņemiet vēl 4 papildus krūzes!  

 

 

Es novēlu jums galvu reibinošus panākumus! 

Jūsu Ļena. 

Всем привет!  

Поздравляю 85 умниц, которые мудро воспользовались предложением – два подарка за одну презентацию!  

И при этом выполнили половину продажи  для получения подарка активности – силиконовой формы «Шарм». 

Форма нужна всем, потому что у нас снова объявлен кулинарный конкурс – для блюд приготовленных только 

в этой форме! Придумайте рецепт, приготовьте его и вместе с фотографией присылайте на нашу электронную 

почту до 28 июля.  

 

 

 

 

 

Фокус на 27 неделе: 

1. Не пропустить  стандарт 1-2-1/2 для руководителей, чтобы получать дополнительный бонус.  

2. Только на этой неделе с большой скидкой салатная центрифуга! Не пропустите!  

У нас проходит соревнование по количеству проданных центрифуг. Победитель получит ценный приз!  

3. Продолжается акция на миску САМБА 7,5 л. Обратите внимание!!! Она впервые за 10 лет в продаже! 

Она огромная! Она нужна всем и всегда! Хранить, перевозить, замешивать, готовить, сервировать, 

мариновать, солить и квасить!  

4. Новая акция, о которой мы не знали до среды: сумка для пикника и 4 мини вент-смарта со скидкой 

70%! Только один комплект на презентацию! С сумкой чудесно ездить на рынок, ходить в магазин, на 

пляж и на пикник.  

5. Будьте активны в июле с заказом минимум 100 евро, приходите на собрание и получите в подарок 

кружку модного цвета. Будьте активны все 5 недель в июле и получите еще 4 дополнительных 

кружки!  

 

Желаю вам головокружительных успехов,  

Ваша Лена!!! 

 


