OKTOBRIS (42.-43.nedēļa)
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Alternatīvā dāvana namamātei 42.nedēļā
Alternatīvā dāvana namamātei,
ja pārdošanas apjoms prezentācijā sasniedz 300 EUR un vairāk
4005860 Kārba Signature (5,5 L un 2,6L *2gb.),
konsultants maksā 4,85 EUR, dāvanas cena 76,90 EUR.

Iespēja viesiem 41.-44.nedēļā
Pērkot izstrādājumus par 20,00 EUR vai vairāk, viesis var iegādāties
100162 kārbu Ābols, cena 3,00 EUR. Agrāk 6,90 EUR.
1 viesim maksimāli 1 gb.

-56%

Speciālais piedāvājums 42.nedēļā

-25%

-25%
10184
Twist n’Shake komplekts,
cena 29,90 EUR,
agrāk 47,90 EUR

10185
Mīklas bļodas ar hermētiski noslēdzošiem
vākiem (1,4L +2,75L + 7,5L),
cena 38,90 EUR, agrāk 51,70 EUR.

-37%

10186
Easy Delight apaļš, omlešu gatavošanas
trauks
cena 14,90 EUR, agrāk 19,90 EUR.

Tikai 43.nedēļā
10197 Silikona forma Princese (2,4L, D:26cm, A:5cm), cena 27.90 EUR, agrāk 35.90 EUR.

-22%

Pārdošanā, kamēr beigsies

10164
Eco pudele (310 ml) ar skrūvejamu korķi.
cena 5,90 EUR.

-26%

10166
EasyRise mazais
cena 10,90 EUR, agrāk 14,90 EUR.

ŠA

REKRUTĒŠANA (40.-44.nedēļa)
Iestāšanās dāvana jaunajam konsultantam 40.nedēļā
Ziemassvētku Optimum komplekts (500ml, 1,3L) somā.
Dāvanas vērtība 33,00 EUR. * **

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

JAUNĀ konsultanta VEIKSMES programma
1-2-3 prezentācijas un vairāk pirmajās 8 nedēļās
Uzsākot darbu, jaunais konsultants saņem Starta somu (85-1680),
kurā ietilpst Twist&Shake (ātrais smalcinātājs ar vāciņu, šeikeris (350 ml), receptes),
mazā silikona lāpstiņa, silikona paliktnis ar maliņāmun bļodiņa (300 ml)
ar hermētiski noslēdzošu vāku. Vērtība 91,70 EUR.
Jaunais konsultants kopā ar konsultantu
novada Starta prezentāciju un tad, kad
prezentāciju pārdošana sasniedz
100 EUR, saņem:
VentSmart (800 ml) un
10 katalogus.
(85-1681)
Dāvanas vērtība 15,90 EUR.
Jaunais konsultants novada

4.prezentāciju un tad, kad kopējā
pārdošana sasniedz 550 EUR iegūst
kvalifikāciju KVALIFICĒTS KONSULTANTS
un saņem daudzfunkcionālo Micro Urban
(1507).

Jaunais konsultants novada 2. prezentāciju
un tad, kad kopējā pārdošana jau sasniedz
200 EUR, saņem:
Universālo dārzeņu
mizotāju (1419) un
kalendāru.
(85-1682)
Dāvanas vērtība 14,40 EUR.
Konsultants novada prezentācijas un
sasniedz pārdošanu 1100 EUR, saņem:

UltraPro 3,5l (1536) un TupperChef šķēres
(1441).
(85-1695) Dāvanas vērtība 111,90 EUR.

Jaunais konsultants novada 3.prezentāciju
un tad, kad kopējā pārdošana jau sasniedz
300 EUR, iegūst kvalifikāciju –
KONSULTANTS un saņem:
Eco pudeli 750ml (775) un
Pudeli “Pūcīte”.
(85-1683)
Dāvanas vērtība 16,40 EUR.
Ja jaunais konsultants pirmo 4 nedēļu
laikā uzaicina un palīdz ievadīt TW jaunu
konsultantu, tad viņš par 1.konsultantu
saņem FusionMaster
gaļasmašīnu.*
(85-1696)
Dāvanas vērtība
104,90 EUR.

(85-1684) Dāvanas vērtība 79,00 EUR.

Dāvanas par jaunā konsultanta uzaicināšanu 40.-44.nedēļā
Dāvana par jaunā konsultanta uzaicināšanu 40. - 44.nedēļā Allegra GOLD komplekts
(kvadrātveida 2,5 L, desserta bļodiņas 275 ml*2gb., 1,5L),
dāvanas vērtība 69,90 EUR* ***

*Dāvana tiek izsniegta, kad jaunais konsultants pirmo 4 nedēļu laikā
sasniedz pārdošanu vismaz 200 EUR, ir apmeklējis apmācības un apmaksājis rēķinus.

VAI
Dāvana par jaunā konsultanta uzaicināšanu 40. - 44.nedēļā tas, kurš uzaicināja var izvēlēties vienu no dāvanām: **

Linette sudraba
rokassparādze ar sirsniņu un
rozā cirkoniju.

Sudraba kaklarota ar ovālu
kulonu un rozā cirkoniju
(0,3 ct).

Sudraba auskari un rozā
cirkoniju (2*0,35ct).

***

Somu ar Tupperware logo.

**Dāvanas tiek izsniegtas, kad jaunais konsultants pirmo 8 nedēļu laikā sasniedz pārdošanu vismaz 300 EUR, ir apmeklējis apmācības
un apmaksājis rēķinus.

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

