
 

23.nedēļas rezultāti / Результаты 23 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) 440 

2. AVANTI (Igaunija) 147 

3. MONA (Igaunija)  101 

4. DAUGAVA (Latvija) 79 

5. JŪRMALA (Latvija) 65 

6. RIGALAND (Latvija) 65 
 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: /  

Лучшие по продаже: 

1. ANNA (Anfisa) 2236 EUR 

2. FORTUNA (Svetlana) 897 EUR 

3. RAITAS (Ināra) 779 EUR 

4. KREATIV (Natālija) 744 EUR 

5. CIELAVIŅAS (Olga) 676 EUR 

6. NIKA (Svetlana) 518 EUR 

7. FLORA (Jeļena) 492 EUR 

8. TAVERNA (Ināra) 443 EUR 

9. ANTRAUNCO (Antra) 421 EUR 

10. CERĪBA (Nadežda) 393 EUR 

   
 

Konsultantu TOP 10 pēc personīgās pārdošanas: / 

ТОП 10 консультантов по личной продаже: 

1. ANFISA (9301) 1570 EUR 

2. SVETLANA (5501) 518 EUR 

3. EGLE (3907) 474 EUR 

4. INNA (9324) 466 EUR 

5. ANTRA (1201) 421 EUR 

6. INĀRA (1501) 341 EUR 

7. NATĀLIJA (8901) 309 EUR 

8. ILUTA (8302)     283 EUR 

9. SVETLANA (4101)      263 EUR 

10. GELENA (2901) 239 EUR 
 

 

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

1901 JEĻENA 2901 GELENA 9301 ANFISA 

2601 AĻONA 5101 INĀRA  

 

Tupperware Jubilejas pasākuma dalībnieki: / Список участников на юбилей: 

1201 ANTRA 1501 INĀRA 

9324 INNA 8401 DACE 

3907 EGLE 3901 OLGA 

9601 NADEŽDA 5501 SVETLANA 

2001 JEĻENA 3501 LARISA 

2601 AĻONA 1901 JEĻENA 

8901 NATĀLIJA 5908 JEĻENA 

8302 ILUTA 2901 GELENA 

4156 LARISA 4101 SVETLANA 

7501 LARISA 9301 ANFISA 

8301 JEĻENA 5101 INĀRA 

 

Kandidāti braucienam uz Madridi: / Кандидаты на поездку  в Мадрид 

 

Kvalifikācijas periods 2017.gada 6.-33.nedēļa.  

Kvalifikācijas noteikumi: 

 atdalīta vismaz 1 grupa; 

 Vangarda pārdošana mātes grupā vismaz 40000 EUR; 

 lai dotos ceļojumā ar vīru, Vangarda pārdošana mātes grupā vismaz 50000 EUR; 

 pārdošana atdalītai grupai vismaz 10000 EUR. 



Ceļojuma norises laiks 2017.gada 26.-29.oktobris. 

 

 

 

 

 

 

Sveiki, draugi! 

Priekšā ir nozīmīgākā Tupperware nedēļa vasarā – divdesmit ceturtā (24)! 

Tupperware Nordic svin 55 gadu jubileju! Kā jūs varat pateikties uzņēmumam, kas izmainīja ne tikai Jūsu 

ikdienu virtuvē, bet arī Jūsu ģimenes dzīvi? Esiet radošas un rīkojiet svētkus jūsu prezentācijās - ar 

bumbiņām, kūkām un jautrību  jūsu mīļajām namamātem un klientiem! Svinēsim visi kopā un sasniegsim 

100% konsultantu aktivitāti! Plāni šajā nedēļā visām grupām ir simboliski – neizpildīt ir neiespējami! Tie 

varoņi, kuri sasniegs pārdošanu 300 EUR, dāvanā saņems jaunās saliekamās grila knaibles. Knaibļu cena 

jaunajā vasaras katalogā ir 42 EUR. Kāpēc pirkt, ja jūs varat tās saņemt dāvanā? 

 

24. nedēļā piedāvājam U-sērijas nažu komplektu ar ļoti labu atlaidi - 45%! Sagriež tomātus gaisā!  

Kā arī pirmo reizi pārdošanā jaunā pudele ar citrusu spiedi veselīgu dzērienu un dažādu kokteiļu 

pagatavošanai! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildus piedāvājam izkrāsot vasaru. Uz vasaras mēnešiem mēs atjaunojam standartu  1-2-1/2, bet ar 

nedaudz pamainītiem spēles noteikumiem. Jūnijā izpildiet spēles formulu 1-2-1/2 un nopelniet 50 EUR. 

Jūlijā un augustā formula mainīsies, bet vairāk par to vēlāk! 

 

Kā arī piedāvājam grupu vadītājiem, kuru grupās 24. nedēļā būs notikušas 7 prezentācijas,  no mums 

saņemt dāvanu! 

 

 Grupas nosaukums 

Vangarda 

pārdošana mātes 

grupā 6.-23.nedēļā 

Pārdošana 

atdalītajā grupā 

1. RAITAS (Ināra) 22922 EUR   0 

2. ANNA (Anfisa) 17723 EUR  0 

3. FORTUNA (Svetlana) 16744 EUR   0 

4. BITĪTE (Gelena) 15457 EUR  3536 EUR 

5. ZELTA ĀBELE (Dace) 10707 EUR  1113 EUR 

6. MURAVEINIK (Olga) 6907 EUR 2439 EUR 



Pievērsiet uzmanību aktivitātes programmai, kurā vasaras mēnešos jūs varat krāt punktus: 1 EUR = 1 

punkts. Jau ir paredzēti atvieglojumi un iespēja viegli nopelnīt 1000 punktus: 

Alternatīvā rekrutēšanas programma tikai 24.-25. nedēļā - par  katru uzaicinātu jauno konsultantu jūs varat 

saņemt 1000 punktus, bet, lai tos varētu izmantot, vasaras mēnešos jums ir jāsakrāj vismaz 2500 punkti no 

pārdošanas apjoma. 

 

Vai jūs zināt, ka tieši tagad par jauno konsultantu jūs saņemat divas dāvanas - tējkannu un karstmaižu 

cepēju - grilu? Tieši to, kas ir nepieciešams veselīgam dzīves veidam! Sapulcē mēs tajā gatavojām grieķu 

ēdienu no baklažāniem - musaku! 

Sūtiet īsziņu uz tālr. numuru 20383810 ar tekstu “Par vienu jauno konsultantu divas dāvanas!” 

un sapulcē, otrdien, starp visiem īsziņu sūtītājiem, mēs izlozēsim garšīgu dāvanu! Pagājušās izlozes 

uzvarētāja ir Elena Balashova! 

 

24.nedēļā pānojiet prezentācijas uz 25. nedēļu. Plānošanu veiciet pasūtījumu programmā My Office un par 

notikušu prezentāciju saņemiet jauno Eco pudeli (2L) oranžā krāsā! 

 

Šodien tas ir arī viss! 

Strādāju pie tā, lai mēs sasniegtu fantastisku izaugsmi 24. nedēļā! 

Gaidu grupu vadītājus sapulcē - meistarklasē pirmdien plkst.18:00, 

otrdien, plkst 18:00 konsultantus! Gatavosim kūku! 

 

Apskauju! 

Jūsu Ļena! 

_____________________________________________________________________________________ 
Привет, друзья! 
В самом разгаре самая значимая неделя лета в Tupperware - 24-я! 
Тupperware в Северных странах отмечает 55 летний Юбилей! Как вы можете выразить признание 
фирме, которая изменила не только вашу кухню, но и жизнь вашей семьи? Будьте умницами, 
делайте праздничные презентации с шариками, тортиками и весельем для любимых хозяюшек и 
клиентов! 100% ВСЕ отмечаем и будем активными! Планы на эту неделю у всех групп символические 
- не выполнить их невозможно! Тем героям, кто достигнет продажи 300 евро в подарок будет новый 
пинцет для гриля разборный. Цена в летнем каталоге 42 евро. Очень круто!!! Зачем покупать, если 
можно получить в подарок? 
 
На 24 неделе мега крутая скидка на ножи - 45%!  
Режем помидоры в воздухе!  
А также впервые в продаже новые инфуззион-бутылка! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дополнительно: 
Мы придумали как скрасить наше лето: мы возвращаем стандарт 1-2-1/2 на все лето, но немного 
меняем условия игры. В июне играем по формуле 1-2-1/2, получаем 50 евро, в июле и августе она 
изменится. Но об этом позже! 
 
Также: 
Все руководители, где за 24 неделю пройдут 7 вечеринок получат от нас дополнительный подарок! 
 
Обратите внимание на компанию активности, где вы собираете пункты все лето: 1 евро = 1 пункт. 
Уже есть послабления и возможность заработать легко сразу 1000 пунктов: 
Альтернативная программа за рекрутирование только на 24-25 неделях: за каждого новичка вы 
получаете 1000 пунктов, но чб ими воспользоваться, за все лето у вас должно быть мин. 2500 
пунктов от продажи. 
 
А вы знаете, что за одного новичка сейчас вы получаете два подарка: чайник и гриль? То, что нужно 
для правильного образа жизни! На собрании мы с ним готовили Мусаку!!!! 
 
Отправьте смс на номер 20383810 с текстом: за 1 новичка два подарка! 
И уже на собрании во вторник мы разыграем вкусный приз среди ваших ответов! В прошлый раз 
выиграла Елена Балашова! 
 
Датируем на 25 неделю (ставьте планировку в май офисе) и получите 2-литровую бутылку 
оранжевого цвета! 
 
На сегодня это все! 
Делаю нам фантастического роста на 24 неделе! 
В понедельник в 18 жду руководителей на собрание-мастер-класс, 
Во вторник в 18.00 консультантов! Будем готовить торт! 
 
Обнимаю! 
Ваша Лена! 
 
 


