
 

31. nedēļas rezultāti / Результаты 31 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) 194 

2. AVANTI (Igaunija) 82 

3. RIGALAND (Latvija) 62 

4. MONA (Igaunija) 59 

5. JŪRMALA (Latvija) 45 

6. DAUGAVA (Latvija) 39 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. RAITAS (Ināra)  839 EUR 

2. ANNA (Anfisa) 649 EUR 

3. SHIK (Viktorija) 620 EUR 

4. FORTUNA (Svetlana) 509 EUR 

5. BITĪTE (Gelena) 490 EUR 

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

1. VIKTORIJA (5901) 409 EUR 

2. INĀRA (5101) 358 EUR 

3. RITA (3101) 253 EUR 

4. GELENA (2901) 252 EUR 

5. IRINA (3403) 238 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 EUR 
Konsultants tiek uzskatīts par aktīvu, ja pārdošana ir 100 EUR vai vairāk. 
 

Grupas vadītājs 31.nedēļa 

2901 (Gelena)  

4101 (Svetlana)  

5101 (Ināra) +1 konsultants 

5901 (Viktorija)  

8001 (Ludmila)  

8401 (Dace)  

9301 (Anfisa)  

 
 
 



26.-30.nedēļas rezultāti: / Pезультаты  26 -30 недели: 
Grupas vadītājs Prēmija 

5101 (Ināra)              50,00 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.) 

Jūnijs 
(22.-25.) 

Jūlijs 
(26.-30.) 

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

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

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

 

Sveikas, mīļās meitenes! Sveikas, gudrās un skaistās! 

 

Es izsaku dziļu pateicību un atzinību tām, kuras atsaucās manam aicinājumam un 31. nedēļā atsūtīja papildus 

pasūtījumus. Tas bija ļoti svarīgi, jo šobrīd, rakstot šo vēstuli, es esmu distribūtoru konferencē. Mēs sasniedzām 

pārdošanas pieaugumu, un man nav kauns skatīties acīs mūsu direktorei Sandrai! 

 

Sapulcē mēs izlozējām vienu bezmaksas pasūtījumu, kuru mēs apmaksāsim konsultanta vietā. Pārējie konsultanti, 

kuri atsaucās manam aicinājumam un atsūtīja savu pasūtījumu otrdienā, kā pateicību no manis saņems simbolisku 

bļodiņu “Īkstīte”. 

 

Ikviens, kurš bija aktīvs 31. nedēļā un būs aktīvs 32. nedēļā (min.100 EUR), dāvanā saņems mini krūzīti. Pasūtījuma 

komentāros, lūdzu, norādiet kādas krāsas krūzīti jūs vēlētos. :)  

 
Uzmanību! 

Ja 32.nedēļā jums ir pasūtījums vismaz 180 EUR apmērā, tad jūs varat pasūtīt 4004669 2 izmēru (10 mm un 15mm) 

FusionMaster kubiņu, salmiņu griezējus par  19.90 EUR. Ietaupījums 66,60 EUR. Šis paraugs ir nepieciešams visiem. 

Būs septembra pārdošanas programmā.  

Ja arī 33.nedēļā jums ir pasūtījums vismaz 180 EUR apmērā, tad jūs varat pasūtīt otru komplektu. 

 

 

 

 

Video šeit: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Omd71IE7Po&app=desktop 

 

Atcerieties arī par kārbiņām “Ābolītis”! ja būsiet aktīvi vismaz 2 nedēļās no 4, tad vēl dāvanā saņemsiet 4 tādas 

kārbiņas!  

 

 

Cienījamās: Viktorija (5901), Ināra (5101), Rita (3101), Gelena (2901), Anfisa (9301), Elena (8301), Aija (7901)! Esiet 

aktīvas arī 32. nedēļā ar pasūtījuma summu vismaz 180 EUR, un jūs saņemsiet bezmaksas T-kreklu ar Tupperware 

logo un bļodu Illumina (2,5 litri). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Omd71IE7Po&app=desktop


Standardu 1-2-1/2 31. nedēļā izpildīja: 2901 (Gelena), 4101 (Svetlana), 5101 (Ināra) 5901 (Viktorija) 8001 (Ludmila), 

8401 (Dace), 9301 (Anfisa). 

(Prēmija 50 EUR). 

 

Tiekamies sapulcē otrdien ar saplānotām prezentācijām uz septembri! Mēs dalīsim “Pokemonus” 

 

 

 

 

 

 

Ar grupu vadītājiem mēs tiekamies sapulcē pirmdien, 15. augustā. Ir daudz ziņu, kārumu un dāvanu. Tā ir piemiņas 

diena (Vara diena dzimšanas), tāpēc tikai grupu vadītāji var pasūtīt 1 gab. 

1900790 lielo servofiksu (ovāls, 4L), Cena ir 29,90 EUR. 

 

Ar lielu cieņu pret Jūsu darbu, 

Jūsu Lena! 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Здравствуйте, дорогие девушки! Здравствуйте, умницы и красавицы. 
 
Выражаю огромную благодарность и признательность тем, кто откликнулся на мой призыв и дослал заказ на 
31 неделю. Это было очень важно, поскольку прямо сейчас я пишу это письмо с конференции 
дистрибьюторов. Мы вышли в плюс и мне не стыдно смотреть в глаза нашему директору -Сандре! 
 
На собрании мы разыграли один бесплатный заказ. Остальные умницы, которые прислали заказ уже во 
вторник смогут получить от меня символическое спасибо - мисочку-дюймовочку. 
 
Все, кто был активен на 31 неделе и будет активен на 32 неделе (мин.100 евро) в подарок с заказом получат 
мини-кружечку. В комментариях к заказу укажите какого цвета желаете. :)  
 
 
Внимание! 
Если вы активны на 32 неделе с заказом 180 евро, вы можете заказать в этом заказе 4004669 - 2 насадки для 
FusionMaster за 19,90 евро. Экономия 66,60. Этот образец нужен всем - будет в программе сентября. 
Если вы активны на 33 неделе с заказом 180 евро, то вы можете заказать второй такой комплект насадок для 
Fuzion master. 
 
 
 
Видео здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Omd71IE7Po&app=desktop 
 
Помните про яблочки - если активны 2 недели из 4, то в подарок еще и 4 яблочка! 
 
 
 
 
Дорогие: Виктория (5901), Инара (5101, Рита (3101), Хелена (2901), Анфиса (9301), Елена (8301), Аийя (7901)! 
Будьте активны на 32 неделе с заказом 180 евро и вы получите в подарок футболку с лого Тапперваре и чашу 
Иллюмина 2,5 л. 
 
Стандарт 1-2-1/2 достигли за 31 неделю: 2901 (Gelena), 4101 (Svetlana), 5101 (Ināra) 5901 (Viktorija) 8001 

(Ludmila), 8401 (Dace), 9301 (Anfisa). 

(Премия 50 евро). 

https://www.youtube.com/watch?v=3Omd71IE7Po&app=desktop


 
Ждем вас на собрании во вторник с планировкой на сентябрь! Будем раздавать "покемонов" 
 
 
 
 
 
 
 
А с руководителями мы встречаемся на собрание в понедельник, 15 августа. Будет много новостей, угощений 
и подарков. Это день памяти (день рождения Вайриса), поэтому только для руководителей есть возможность 
заказать по 1 шт. 
1900790 Экстра-сервофикс овальный, 4 л., цена 29,90 евро. 
 
С огромным уважением к вашему труду, 
Ваша Лена! 
 

 

 


