
 

25.nedēļas rezultāti / Результаты 25 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) 366 

2. AVANTI (Igaunija) 87 

3. RIGALAND (Latvija) 78 

4. DAUGAVA (Latvija) 77 

5. MONA (Igaunija)  75 

6. JŪRMALA (Latvija) 66 
 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: /  

Лучшие по продаже: 

1. RAITAS (Ināra) 732 EUR 

2. JEĻENA (Jeļena) 724 EUR 

3. ZELTA ĀBELE (Dace) 653 EUR 

4. BITĪTE (Gelena) 610 EUR 

5. CIELAVIŅAS (Olga) 565 EUR 

6. FORUNA (Svetlana) 431 EUR 

7. ANNA (Anfisa) 370 EUR 

8. METEOR (Anita) 344 EUR 

9. KREATIV (Natālija) 319 EUR 

10. ARGO (Aļona) 310 EUR 
 

Konsultantu TOP 10 pēc personīgās pārdošanas: / 

ТОП 10 консультантов по личной продаже: 

1. INĀRA (5101) 509 EUR 

2. ANFISA (9301) 370 EUR 

3. JEĻENA (1901) 314 EUR 

4. GELENA (2901) 286 EUR 

5. SVETLANA (5501) 226 EUR 

6. JŪLIJA (4801) 213 EUR 

7. VALENTĪNA (1909) 208 EUR 

8. DACE (8401)      203 EUR 

9. KRISTĪNA (8605)      202 EUR 

10. OLGA (3901) 202 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  

 

Grupu aktivitāte:/ Akтивность группы: 

Grupas vadītāja izaicinājums jūnijā 
 
Ja grupas vadītājs 23.-26. 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 = 50 EUR 
Konsultants tiek uzskatīts par aktīvu, ja pārdošana ir 100 EUR vai vairāk. 

 

 

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. 

Grupas vadītājs 23.nedēļa 24.nedēļa 25.nedēļa 

SVETLANA (4101) 2 konsultanti   

INĀRA (5101)     

ANITA (5401)  1 konsultants  

DACE (8401)  1 konsultants 1 konsultants 

NATĀLIJA (8901)    



 

 

 

 

 

 

 

Labdien, dārgie draugi! 

Mēs turpinām baudīt 24. nedēļas paveikto, kad mēs čakli pastrādājām un sasniedzām fantastikus pārdošanas 

rezultātus! Gandrīz visus pasūtījumus jau esam izsnieguši, dāvanas esam pasūtījuši! Vēlos jums lūgt, atdodot 

klientiem pasūtījumus, atgādiniet svarīgākās lietas par trauku lietošanu! Aiciniet klientus sazināties ar jums kā ar 

ģimenes konsultantu, ja rodas jautājumi vai nepieciešama konsultācija. 

 

Labākie grupu vadītāji pēc pārdošanas apjoma 24. nedēļā tiks aicināti atpūsties SPA, savukārt, labākie konsultanti pēc 

pārdošanas apjoma tiks uzaicināti ekskursijā uz Latgali (par maksu). 

 

Apsveicam un pateicamies tiem konsultantiem, kuri bija aktīvi 25. nedēļā, viņi dāvanā saņems jauno Ecopure pudeli 

(2L) luminiscējošā oranžā krāsā. Jūs esat malači!:) 

 

26. nedēļa ir pēdējā, kad spēkā ir jūnija piedāvājums. Lūdzu, pārliecinieties, cik daudz prezentāciju jums vēl 

pieciešams, lai saņemtu sapņu dāvanu par aktivitāti? Vai izpildīsiet standarta 1-2-1/2 jūnija nosacījumus? Vai 

pagūsiet rekrutēt jauno konsultantu mūsu komandai, lai mainītu viņa dzīvi un sev iegūtu divas dāvanas -  Russell 

Hobbs elektrisko grilu un tējkannu.  

500 EUR 

 

 

 

 

Konservu nazis.  

Dāvanas vērtība  

32,90 EUR. 

 

 

800 EUR 

 

 

 

Komplekts: silikona lāpstiņa, 

putošanas slotiņa II, Microcook 

krūze, šeikeris (600ml)ar 

uzdrukātām receptēm, 

Easydelight kastē.  

Dāvanas vērtība 100,00 EUR. 

1200 EUR 

 

 

 

 

Ūdens tvertne (8,7L).  

Dāvanas vērtība 50,00 EUR.  

2000 EUR 

 

 

 

 

4004715 MicroPro grils, 

cena 29,90 EUR. Cena bez 

atlaides 331,00 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

26.nedēļā  turpinām pārdot 10048 birstes, cena 15,50 EUR. Ar tām ir iespējams izmazgāt ne tikai jebkuru Eco pudeli, 

bet arī daudz ko citu. Pasteidzieties, atlikušas ir tikai 90 birstes. 

 

 

 

 

 Grupas nosaukums 

Vangarda 

pārdošana mātes 

grupā 6.-23.nedēļā 

Pārdošana 

atdalītajā grupā 

1. RAITAS (Ināra) 26075 EUR   0 

2. FORTUNA (Svetlana) 22446 EUR   0 

3. ANNA (Anfisa) 19904 EUR 0 

4. BITĪTE (Gelena) 19135 EUR  4392 EUR 

5. ZELTA ĀBELE (Dace) 12639 EUR  1271 EUR 

6. MURAVEINIK (Olga) 7886 EUR 3214 EUR 



 

Ir arī divi papildu piedāvājumi, kas nav avīzē:  

613 FreezerSmart (5 gb.) ar 15% atlaidi, cena ir 28.80 EUR; 

10107 Mīklas bļoda (4,5L) ar 26% atlaidi, cena 15,50 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedēļas uzdevums! 

Nosūtiet uz mūsu pastu: twriga@gmail.com savu ideju ar nosaukumu "Smoothy-maker" kā izmantot šo izstrādājumu, 

mēs izvēlēsimies, kura ideja mums patīk vislabāk un labākās idejas autors tiks apbalvots! 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnisku iemeslu dēļ, 24.nedēļas uzvarētājs tiks paziņots vēlāk. 

 

Skatieties jūlija programmu mūsu mājaslapā!  

Skatieties vasaras katalogu un pastāstiet par to! 

Novēlam Jums karstu nedēļas nogali, necerēti lielus pārdošanas apjomus un peļņu! 

 

Jūsu Ļena un Svetlana ar Gelenu no Marbellas Spānijā! ❤️ 

______________________________________________________________________________________________ 

Привет, дорогие друзья!  

Продолжаем наслаждаться результатами 24 недели, где мы были молодцы и отлично отработали! Товар уже 

почти весь раздали, подарки заказали! Большая просьба к вам: отдавая заказы, напоминайте клиентам самые 

важные вещи относительно посуды! Просите клиентов обращаться к вам, как к своему семейному консультанту 

в случае возникновения вопросов.  

 

Лучшие руководители по продаже группы на 24 неделе приглашаются в СПА, лучшие консультанты будут 

приглашены на экскурсию по Латгалии (за плату).  

 

Поздравляем и благодарим тех, кто успел сдать заказ на 25 неделю и получит в подарок 2-литровую бутылку 

нового оранжевого цвета. Вы умницы!  

 

26 неделя - последняя неделя периода! Проверьте, пожалуйста, сколько вечеринок вам не хватает до подарка 

мечты? Успеваете ли вы сделать стандарт 1-2-1/2? Успеваете ли вы пригласить новичка к нам в команду, чтобы 

изменить его жизнь, ну и получить сразу 2 подарка - электро-гриль и чайник фирмы Russell Hobbs. 

 

 

 



 

500 EUR 

 

 

 

 

Konservu nazis.  

Dāvanas vērtība  

32,90 EUR. 

 

 

800 EUR 

 

 

 

Komplekts: silikona lāpstiņa, 

putošanas slotiņa II, Microcook 

krūze, šeikeris (600ml)ar 

uzdrukātām receptēm, 

Easydelight kastē.  

Dāvanas vērtība 100,00 EUR. 

1200 EUR 

 

 

 

 

Ūdens tvertne(8,7L).  

Dāvanas vērtība 50,00 EUR.  

2000 EUR 

 

 

 

 

4004715 MicroPro grils, 

cena 29,90 EUR. Cena bez 

atlaides 331,00 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

На 26 неделе продолжаем продавать 10048 щетки для мытья всего угодно. Цена 15,50 EUR. 

Осталось только 90 штук! 

 

Также есть два дополнительных предложения, которых нет в газете:   

613 FreezerSmart (5), 15% скидка, цена 28,80 евро; 

10107 чаша для теста 4,5 л, скидка 26%, цена 15,50 евро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызов недели:  

Пришлите на наш мейл: twriga@gmail.com с пометкой "Smoothy-maker" вашу идею для использования этого 

изделия. Мы выберем понравившуюся и наградим победителя!  

 

 

 

 

 

 

 

Победитель за 24 неделю по техническим причинам будет объявлен позже.  

 

Смотрите на сайте программу июля!  

Смотрите летний каталог и рассказывайте о нем всем!  

Желаем вам жарких выходных, лёгких продаж и спонтанных заработков!  

 

Ваша Лена и Света с Хеленой из жаркой Марбельи! ❤️ 


