
 

29. nedēļas rezultāti / Результаты 29 недели 

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

2. DAUGAVA (Latvija)  

3. AVANTI (Igaunija)  

4. RIGALAND (Latvija) 

5. MONA (Igaunija) 

6. JŪRMALA (Latvija) 

Aktīvo konsultantu skaits: / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 181 

2. DAUGAVA (Latvija) 135 

3. RIGALAND (Latvija) 71 

4. AVANTI (Igaunija) 70 

5. MONA (Igaunija) 57 

6. JŪRMALA (Latvija) 47 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. RAITAS (Ināra) 676 EUR 

2. ANNA (Anfisa) 585 EUR 

3. ALISA (Gaļina) 510 EUR 

4. BITĪTE (Gelena) 456 EUR 

5. HELIKA (Anzhelika)  442 EUR 

 

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

1. GELENA (2901) 339 EUR 

2. LARISA (7501) 265 EUR 

3. POLINA (5102) 259 EUR 

4. GAĻINA (4701) 229 EUR 

5. LARISA (3501) 220 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 9301 Anfisa 

 

Grupu aktivitāte:/ Akтивность группы 

Grupas vadītāja izaicinājums 3.ceturksnī 
Ja grupas vadītājs 26.-38. 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.nedēļa 27.nedēļa 28.nedēļa 29.nedēļa 

5101 (Ināra)    +2 konsultanti 

8401 (Dace)    +1 konsultants 

8901 (Natālija)     

9301 (Anfisa)  +1 konsultants +1 konsultants  

 



 

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.) 

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

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

Jauno grupu vadītāji: 

 

 

Sveiciens visiem!  

Es ceru, ka jums izdodas izbaudīt vasaru! 

Mēs slēdzām 29.nedēļu un esam 30. nedēļā. Vēlos atgādināt, ka šī ir pēdējā nedēļa periodā. Tāpēc, lūdzu, pārbaudiet 

savu pārdošanas summu, vai tā ir pietiekoša, lai saņemtu dāvanā milzīgo Chef virtuves dēli ar gropi šķidruma 

notecēšanai. Mēs to izsniedzam par 500 EUR pārdošanu jūlijā. 25 cilvēki to jau ir saņēmuši! 

 

 

 

 

 

Ja esat vadītājs, pārbaudiet standarta 1-2-1/2 izpildi. Natāliajai un Dacei trūkst jauno konsultantu. 

 

Šonedēļ iesakām koncentrēties uz Samba bļodas (7,5L) un piknika somas pārdošanu, jo šī ir pēdējā nedēļa kad šos 

izstrādājumus var nopirkt ar atlaidi! 

 

Tikai tie, kuri lasa mūsu vēstules, 30. nedēļā var iegādāties  

1900783 lielo “Gardumu” (30x22x10 cm) ar 10% atlaidi. Cena 17,90 EUR. Ietaupiet 2 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

Gaidām Jūs sapulcē pirmdien. Rādīsim kā pagatavot torti "Maskava" un  

prezentēsim ļoti labas ziņas augustam. Nāc un uzzini, kā pasūtīt bļodu torni tikai par 19,90 EUR! 

 

Novēlam Jums jauku nedēļu! 

 

 

 

 

 

 

 

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 

-10% 



Всем привет! Надеюсь, вы успеваете поймать лето!  

Мы закрыли 29 неделю и перешли в 30. Обратите внимание, что это последняя неделя периода: проверьте 

свои суммы - хватает ли их на получение огромной разделочной доски с бортиками и стоком для жидкостей. 

Выдаём её за продажу 500 евро в июле. 25 человек уже получили этот подарок!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверьте свой стандарт 1-2-1/2, если вы руководитель. Наташе и Даце не хватает новичков.  

 

В продажах на этой неделе советуем вам сделать фокус на миску 7,5 литра. Последнюю неделю в продаже! А 

также термосумка для пикника. Последнюю неделю!!! 

 

Только для тех, кто читает наши письма - в продаже на 30 неделе:  

1900783 Лакомка большая пляжная (30х22х10 см), скидка 10%, цена 17,90 евро. Экономия 2 евро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ждём на собрании в понедельник, будем показывать торт "Москва".  

И объявлять крутые новости на август.  

Приходите и узнаете, как заказать башню из мисок всего за 19,90 евро!  

 

Желаем вам хорошей недели!  
 

-10% 


