
 

35.nedēļas rezultāti / Результаты 35 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) 296 

2. AVANTI (Igaunija) 138 

3. RIGALAND (Latvija) 88 

4. MONA (Igaunija)  77 

5. JŪRMALA (Latvija) 47 

6. DAUGAVA (Latvija) 39 
 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: /  

Лучшие по продаже: 

1. ANNA (Anfisa) 1921 EUR 

2. RAITAS (Ināra) 1128 EUR 

3. LUSTAN (Ludmila) 721 EUR 

4. FORTUNA (Svetlana) 636 EUR 

5. METEORS (Anita) 608 EUR 

6. ARGO (Aļona) 521 EUR 

7. BITĪTE (Gelena) 518 EUR 

8. FLORA (Jeļena) 512 EUR 

9. GAĻINA (Gaļina) 447 EUR 

10. CIELAVIŅAS (Olga) 439 EUR 
 

Konsultantu TOP 10 pēc personīgās pārdošanas: / 

ТОП 10 консультантов по личной продаже: 

1. ANFISA (9301) 1158 EUR 

2. LUDMILA (8001) 515 EUR 

3. ANITA (5401) 401 EUR 

4. RAMONA (9310) 340 EUR 

5. IRĒNA (3461) 303 EUR 

6. INĀRA (5101) 302 EUR 

7. INGA (2922) 301 EUR 

8. OLGA (2627)     300 EUR 

9. GUNITA (5137)     300 EUR 

10. SVETLANA (5501) 224 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:  
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. 

 

 

 

 

 

 

Sveikas, meitenes! 

Mēs esam atgriezušās no Jubilejas pasākuma iedvesmotas un motivētas! Mums prezentēja jauno katalogu 

un jaunus izstrādājumus, jaunus ceļojumus  un pašu pievilcīgāko un svarīgāko, kas tagad ir – rekrutēšanas 

programmu. 

Jaunais konsultants jau no pirmā pasūtījuma saņem konsultanta atlaidi un, sasniedzot pārdošanu 200 EUR, 

kā dāvanu saņem Starta somu ar noderīgiem izstrādājumiem 92 EUR vērtībā. 

 

Par jaunā konsutlanta uzaicināšanu Jūs varat izvēlēties vienu no dāvanām: jauno Micro Pro grilu, eleganto 

Dybern/Kern rotas lietu komplektu, Russel Hobbs kafijas automātu, Somu ar ar zvaigzni vai džinsu 

aksesuārus. 

 

Grupas vadītājs 32.nedēļa 33.nedēļa 34.nedēļa 35.nedēļa 

SVETLANA (4101)     



 
 
 
 
 
 
Inovatīvais 

MicroPro grils 

gatavošanai 

mikroviļņu krāsnī 

ar pretpiedeguma 

pārklājumu Eterna. 

(25cm*27cm) 

Dāvanas vērtība  
331,00 EUR. 

 
 

 

 

Russel Hobbs kafijas 

automāts. Nerūsējošais 

tērauds 12 kafijas 

tasītēm,  

ar pulksteni un taimeri. 

Dāvanas vērtība  
69,00 EUR. 

 
 

 

 

Soma ar zvaigzni. 
Augstums 37 cm, 
platums 43 cm. Dažādos 
zilos toņos 1 gb. Samta 
apdare. 

 
 

 

 

 

 

Dzinsu stila modes 

preču komplekts. 

Lakats, soma un 

naģene ar ar 

akmentiņiem. 

 

 

 

 

 

 

Dyrberg/Kern rotas 

lietu komplekts. 

Kaklarota un auskari. 

 

 

 

Vēl papildus Jūs varat saņemt: 

Ja 36. - 37.nedēļā grupai pievienojas 4 jauni konsultanti, tad visi, kas 
piesaistījuši jaunu konsultantu,  
papildu dāvanā saņem T Chef Essential sērijas kausiņu (1,4L), dāvanas vērtība 

169,90 EUR, (85-1685). *** 

 

 

Ja 36. - 37.nedēļā grupai pievienojas 8 jauni konsultanti, tad visi, kas 
piesaistījuši jaunu konsultantu,  
papildu dāvanā saņem T Chef Essential sērijas katlus 1,4L un 4L, dāvanas 

vērtība 420,90 EUR, (85-1686). *** 

 
 

 

 

Ja 36. - 37.nedēļā grupai pievienojas 12 jauni konsultanti, tad visi, kas 
piesaistījuši jaunu konsultantu,  
papildu dāvanā saņem T Chef Essential sērijas katlus 1,4L; 4L un 4,9L, dāvanas 

vērtība 701,90 EUR, (85-1687). *** 

 
 
 

 
 

 

 

Ja jūs piedalāties šajā programmā, tad visiem jūsu 4 vai 8 vai 12 jaunajiem konsutlantiem vajadzētu 

sasniegt pārdošanas apjomu 300 eiro, un jums  septembrī jābūt aktīvam ar pasūtījmu vismaz 100 eiro 

apmērā. 

Lūdzu ņemiet vērā, ka bezmaksas soma un atlaide jaunajiem konsutlantiem ir spēkā tikai līdz 12. 

septembrim plkst. 11.00. 

 

Grupu vadītāji, kad esat uzaicinājuši / noformējuši jaunā konsultanta dokumentus, lūdzu, sūtiet personas 

datus Elenai īsziņā. Tas ir ļoti svarīgi! 

 

Kulinārijas konkursa uzvarētājas augustā ir Dace Rieksta un Ekaterina Tatarinova. 

 

Mēs novēlam jums skaistas pārdošanas un daudz un daudz jaunu konsultantu!  
Ļena 
_____________________________________________________________________________________ 



Здравствуйте девочки!  
Мы вернулись с Юбилея воодушевлённые и мотивированные! Нам представили новый каталог, 
новые изделия, новые поездки и - самое актуальное на сегодня - программа рекрутирования. 
Новичок получает скидку сразу, а когда откупает 200 евро - получает в подарок новую стартовую 
сумку. 
Вы за новичка получаете в подарок на выбор: новый микро Про гриль, шикарное украшение фирмы 
Debern Kern, кофеварку или джинсовые аксессуары. 

 
 
 
 
 
 
Inovatīvais 

MicroPro grils 

gatavošanai 

mikroviļņu krāsnī 

ar pretpiedeguma 

pārklājumu Eterna. 

(25cm*27cm) 

Dāvanas vērtība  
331,00 EUR. 

 
 

 

 

Russel Hobbs kafijas 

automāts. Nerūsējošais 

tērauds 12 kafijas 

tasītēm,  

ar pulksteni un taimeri. 

Dāvanas vērtība  
69,00 EUR. 

 
 

 

 

Soma ar zvaigzni. 
Augstums 37 cm, 
platums 43 cm. Dažādos 
zilos toņos 1 gb. Samta 
apdare. 

 
 

 

 

 

 

Dzinsu stila modes 

preču komplekts. 

Lakats, soma un 

naģene ar ar 

akmentiņiem. 

 

 

 

 

 

 

Dyrberg/Kern rotas 

lietu komplekts. 

Kaklarota un auskari. 

 

 

 
Кроме того, дополнительно: 

 
Если вы участвуете в программе с кастрюлями, то все ваши 4-8-12 новичков должны достичь 
продажи 300 евро. И вы сами должны быть активны в сентябре (мин. 100 евро). 



 
Внимание: бесплатная сумка и скидка новичку только до 12 сентября 11.00. 
 
Руководители! Когда вы оформили новичка, присылайте, пожалуйста, его данные лично Лене как 
смс. Это очень важно! 
 
Победители кулинарного конкурса августа: Даце Риекста и Екатерина Татаринова. 
 
Желаем вам красивых продаж и много-много новичков! 
 

Лена! 


