
 

32.nedēļas rezultāti / Результаты 32 недели 
Baltijas distribūciju TOPS  pēc pārdošanas apjoma /  
ТОП дистрибьюций Балтии по продаже:  

1. VILNELE (Lietuva) 

2. AVANTI (Igaunija)  

3. MONA (Igaunija) 

4. JŪRMALA (Latvija) 

5. DAUGAVA (Latvija)  

6. RIGALAND (Latvija) 

Aktīvo konsultantu skaits /  

Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 305 

2. AVANTI (Igaunija) 94 

3. DAUGAVA (Latvija) 90 

4. MONA (Igaunija)  69 

5. JŪRMALA (Latvija) 69 

6. RIGALAND (Latvija) 68 
 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: /  

Лучшие по продаже: 

1. RAITAS (Ināra) 1223 EUR 

2. BITĪTE (Gelena) 715 EUR 

3. FORTUNA (Svetlana) 555 EUR 

4. SOLNCE (Ludmila) 512 EUR 

5. ANNA (Anfisa) 413 EUR 

6. TAURIŅI (Olga) 369 EUR 

7. MURAVEIŅIK (Olga) 347 EUR 

8. LUSTAN (Ludmila) 318 EUR 

9. JUVIDA (Jūlija) 312 EUR 

10. FLORA (Jeļena) 302 EUR 
 

Konsultantu TOP 10 pēc personīgās pārdošanas: / 

ТОП 10 консультантов по личной продаже: 

1. INĀRA (5101) 1005 EUR 

2. JĀNIS (7806) 311 EUR 

3. ANFISA (9301) 308 EUR 

4. JEĻENA (8301) 302 EUR 

5. IVETA (3801) 302 EUR 

6. OKSANA (1414) 221 EUR 

7. LUDMILA (8001) 213 EUR 

8. JŪLIJA (4801)     209 EUR 

9. SVETLANA (4101)     203 EUR 

10. LUDMILA (7801) 201 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 32.-35. 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 32.nedēļa 

GELENA (2901)  

SVETLANA (4101)  

INĀRA (5101)  

OLGA (7601)  



 

 

 

 

 

 

 

Sveicināti! 

Paldies tiem, kuri bija aktīvi 32. nedēļā un izmantoja iespēju iegūt augustanamanātes dāvanas paraugu. 

Malači! 

 

Kas ir svarīgi tagad?  

 

Super atlaide FreezerSmart (7gb.) komplektam. 

Iespēja tikai 33.nedēļā jaunajiem konsultantiem, kuri pievienojās Tupperware komandai 2017.gadā un tiem kuri 
uzaicināja jaunos konsultantus 2017.gadā, var iegādāties FreezerSmart komplektu dāvanu kārbā 450 ml (2), zemo 1 L 
(2), augsto 1,1 L, zemo 2,25 L un ledus formu):  

 veicot pasūtījumu vismaz par 100 EUR – 4004722, cena 24,08 EUR, atlaide -65%, ietaupījums 44,82EUR VAI  

 veicot pasūtījumu vismaz par 190 EUR -4004723, cena 12,00 EUR, atlaide -82%, ietaupījums 56,90EUR.  
1 konsultants var iegādāties 1 komplektu.  
 
 
 
 
 

 

Ja nepaguvāt piesasitīt jauno konsultantu šogad, tad tieši šonedēļ vēl ir iespēja rekrutēt jauno konsultantu 

un izmantot piedāvājumu, lai iegādātos FreezerSmart komplektu. 

Skataties, cik  izdevīgi: 

 Jums ir iespēja par draudzīgu cenu pasūtīt FreezerSmart komplektu un dāvanā saņemt  12 vīna 

glāzes, skaistu galdautu ar Ziemassvētku tematiku vai urbju uzgaļu komplketu; 

 Jūsu jaunais konsultants, pirmo četru nedēlu laikā veicot pasūtījumu par 190 EUR vairāk, saņem 

Starta somu ar Tupperware izstrādājumiem 88 EUR vērtībā.  

 Apmeklējot mikroviļņu krāsns apmācības, jaunais konsultants papildus dāvanā saņem MicroCook 

krūzi (1L) 37,50 EUR vērtība, turklāt, ja tas ir paša konsultanta pasūtījums, tad sev patur arī 

namamātes dāvanu 33,60 EUR vērtībā.  

Kopējais ieguvums 216 EUR. 

 
Lūk, tiešām, izdevīgi, vai ne?! Izmēģiniet šo piedāvājumu, lai sāktu un gūtu panākumus! 

 

Lai  33. nedēļa būtu interesantāka, papildus pārdošanai esam pievienojuši 9942 Ultra Pro 5,7 litri, cena 

99,90 EUR . Agrāk, 142 EUR. Ļoti izdevīgs piedāvājums! 

 

Turklāt, visu augustu mēs pārdodam silikona formu "Gredezeni" un, lai jums būtu vieglāk un jaukāk ar to 

strādāt, esam izveidojuši materiālu – ideju špikeri. Tas ir izdevies lielisks un pieejams sadaļā “BIBLIOTĒKA”! 

No 10 viesiem 9 viesi pasūta šo formu! 

 Grupas nosaukums 

Vangarda 

pārdošana mātes 

grupā 6.-32.nedēļā 

Pārdošana 

atdalītajā grupā 

1. RAITAS (Ināra) 31894 EUR   0 

2. FORTUNA (Svetlana) 27872 EUR   0 

3. ANNA (Anfisa) 23609 EUR 0 

4. BITĪTE (Gelena) 22556 EUR  4915 EUR 

5. ZELTA ĀBELE (Dace) 16448 EUR  1591 EUR 

6. MURAVEINIK (Olga) 9437 EUR 4270 EUR 



 

 

Novēlam Jums apjomīgas pārdošanas un labu garastāvokli! 

Jūsu Ļena! 

_______________________________________________________________________________________________ 

Привет всем! 
Спасибо тем, кто был активен на 32 неделе и воспользовался возможностью заказать образец 
подарка хозяйке на август. Умницы! 
 
Что актуально теперь?  
 
Супер-скидка на комплект для заморозки. 
Возможность для тех консультантов, которые начали работать в Tupperware этом, 2017 году и тем, кто 
пригласил мин. одного нового консультанта в 2017 году –  
заказать FreezerSmart комплект (450ml (2), 1L низкий, 1,1L (2), 1,1L высокий, 2.25L и форма для льда):  

 при заказе на 100 евро - 4004722, цена 24,08 EUR, скика - 65%, экономия 44,82 EUR или  

 при заказе на 190 евро - 4004723, цена 12,00 EUR, скидка -82%, экономия 56,90EUR.  
1 комплект на 1 консультанта.  
 
 
 
Если вы не успели ещё рекрутировать в этом году, то можно это сделать прямо на этой неделе. 
Смотрите, как выгодно: 
Вы получаете возможность заказать комплект freezer smart и получаете в подарок на выбор: 12 
винных бокалов, набор сверел или скатерть. 
Ваш новичок, делая заказ на 190 евро за 4 недели получает стартовую сумку, содержимое которой - 
на 88 евро. Заказывает комплект Freezer smart. Пройдя обучение по микроволновке, получает в 
подарок кувшин для приготовления в микроволновке Микро кук 1 л. (37,50 евро) Кроме того, 
новичок сам, как хозяйка выписывает себе подарок хозяйке, а это ещё 33,60 евро. Итого выгода: 216 
евро. 
 
Здорово, правда?! Попробуйте так предложить стартовать и все получится! 
 
Чтобы украсить вам дополнительно 33 неделю, мы добавляем в продажу 9942 Ультра про 5,7 литра, 
цена 99,90. Ранее 142 евро. Очень выгодно. 
Кроме того, мы весь август продаём силиконовую форму "кольца". И, чтобы вам было приятнее с 
ней дружить, мы с девочками создали файл-шпаргалку с идеями. Это превосходно! Из 10 гостей, 9 
заказывают! 
 
Желаем вам лёгких продаж и хорошего настроения! 
Ваша Лена! 
 


