
  

ŠAREKRUTĒŠANA (27.-31.nedēļa) 
 

 
Iestāšanās dāvana jaunajam konsultantam 27.nedēļā 
Magnificent Freezer komplekts (7) 
Komplektā ietilpst FreezerSmart zemais 450 ml (2), zemais 1 l (2),  
augstais 1,1 l, zemais 2,25 l un ledus forma. 
Dāvanas vērtība 68,90 EUR. *   ** 

 
JAUNĀ konsultanta VEIKSMES programma 

1-2-3-4 prezentācijas un vairāk 8 nedēļās 
Uzsākot darbu, jaunais konsultants saņem Starta somu,  

kurā ietilpst ātrais smalcinātājs, šeikeris (600 ml), mazā silikona lāpstiņa   

un mīklas bļoda (4,5l). Vērtība 88,10 EUR. 

 

 Jaunais konsultants kopā ar konsultantu 

novada Starta prezentāciju un tad, kad 

prezentācijas(-u) pārdošana sasniedz 100 EUR, 

saņem:  

 

 

galdautu, 10 katalogus un 15 pasūtījuma 

lapas. 

 Jaunais konsultants novada 2. 

prezentāciju un tad, kad kopējā 

pārdošana jau sasniedz 200 EUR, 

saņem: 

  

 

 

Mini siera trauku (448), kalendāru un 

10 katalogus. 

 Jaunais konsultants novada 

3.prezentāciju un tad, kad kopējā 

pārdošana jau sasniedz 300 EUR, 

saņem:  
 

 

 

Easy Rice (1500) un iegūst kvalifikāciju 

– KONSULTANTS. 

 Jaunais konsultants novada 4.prezentāciju un 

tad, kad kopējā pārdošana  sasniedz 550 EUR, 

saņem: 

 

 

 

 

silikona paliktni ar maliņu (589), ātro 

smalcinātāju-putotāju (1414), mīklas rulli  un 

iegūst kvalifikāciju KVALIFICĒTS 

KONSULTANTS. 

 Konsultants novada prezentācijas un 

sasniedz kā minimums 

kopējo  pārdošanu 1100 EUR, saņem: 

 

 

 

 

 

UltraPro 3,5l (1536) un FreezerSmart 

komplektu (613). 

Ja jaunais konsultants pirmajās 4 

nedēļās uzaicina un palīdz ievadīt TW 

jaunu konsultantu, tad viņš par 

1.konsultantu saņem 

gaļas mašīnu.* 

 

 

 

 

*(pārdošana vismaz 190 EUR pirmajās 

4 nedēļās). 

 
Dāvana par jaunā konsultanta uzaicināšanu 27.-31.nedēļā  

 
JUBILEJAS PARĀDE Visi konsutlanti, kuri ir kvalificējušies Jubilejai un 27.-31. nedēļā ir piesaistījuši vismaz 1 jauno 

konsultantu, tiks aicināti uz skatuves saņemt pārsteiguma dāvanu. 

Par jaunā konsultanta uzaicināšanu 27. - 31.nedēļā tas, kurš uzaicināja var izvēlēties vienu no dāvanām: *  **  

 
 
 
Ceļojumu koferis 
uz ritentiņiem  
ar Tupperware logo  
(augstums55cm,  
platums 35cm) 

 
 

 

 

 

 
Vannas istabas komplekts Zone  
(5 priekšmeti). 

 
Pulverveida  

ugunsdzēsības  

līdzeklis  

Housegard PE2SS. 

 
*Dāvanas tiek izsniegtas, kad jaunais konsultants pirmo 4 nedēļu laikā sasniedz pārdošanu vismaz 190 EUR, ir apmeklējis apmācības un 

apmaksājis rēķinus. 

** Kavējot rēķinu apmaksu ilgāk par 2 nedēļām, dāvanas tiek anulētas. 

 

www.twriga.lv 
twriga@gmail.com 
Tālr.:  67382175, Mob.: 28334777, 
Noliktava: 27803033 
Gaidām Jūs sapulcē katru otrdienu plkst. 18:00 

http://www.twriga.lv/


 
Ceļojums grupu vadītājiem uz Madridi Spānijā 

Pievienojies mums un ļausimies atklāt Spānijas noslēpumus! 

Baudīsim luksus atpūtu pieczvaigžnu viesnīcā Westin Palace Madrid. Piedzīvosim vēsturisku vilciena braucienu no Madrides uz 

Aranjuezu. 

Izbaudīsim spāņu ēdienus, ko dēvē par ir vienu no labākajām virtuves mākslām pasaulē, kā arī ekskluzīvas vakariņas Karaliskajā 

akadēmijā ar tēlotājmākslas priekšnesumu no  San Fernando. Un, protams, neizpalikt bez neaizmirstamas iepirkšanās! 

Kvalifikācijas periods 2017.gada 6.-33.nedēļa. Ceļojuma norises laiks 2017.gada 26.-29.oktobris.  

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dāvana grupas vadītājam par grupas atdalīšanu 6.-33.nedēļā 
 
Alternatīvā dāvana par jaunas grupas atdalīšanu, ja 6.-33.nedēļā atdalītā jaunā grupa pirmo 12 nedēļu laikā sasniedz pārdošanas 
apjomu 5000 EUR, tad grupas vadītājs var izvēlēties vienu no dāvanām. 

  
Grīdas svečturis 
5 svecēm,  
augstums 150 cm. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Markberg   
soma 

 
 
B&O  
Beoplay austiņas  

 
 
 
 
Mikael Kors  
rokas pulkstenis  
zelta vai sudraba krāsā 

 
 

 

 
 

Maserati aproču pogas un   
rokas pulkstenis  
 

 

Alternatīvā dāvana par grupas atdalīšanu 25.-33.nedēļā 

 
Alternatīvā dāvana par jaunas grupas atdalīšanu 25.-33.nedēļā  

lielais ceļojumu koferis ar Tupperware logo (augstums 67cm, platums 43cm), saņem gan māte, gan meita. 

 

Nosacījums – katrai (gan mātei, gan meitai) jānoorganizē vismaz 20 prezentācijas pirmajos trijos mēnešos. 

 Vēl visi jaunie grupu vadītāji no 25.nedēļas: 

1. kopā ar savu "māti" iegūst jaunu kvalifikācijas iespēju dalībai jubilejas pasākumā 2.-3. septembrī.  

Personīgā pārdošana no 25. līdz 30. nedēļai 600 EUR un 1 personīgi uzaicināts jaunais konsultants; 

2. tiek aicināti uz PO kokteili jubilejā ar māti – grupas vadītāju; 

3. iegūst papildus mēnesi, lai kvalificētos jauno grupu vadītāju bruacienam uz Kopenhāgenu. 

Ps: koferu un vietu skaits jubilejā ir ierobežots. Koferis ir alternatīva citām dāvanām un programmām. 

 

MK3191 
MK 5165 


