
 

44.nedēļas rezultāti / Результаты 44 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) 366 

2. MONA (Igaunija) 138 

3. AVANTI (Igaunija) 137 

4. JŪRMALA (Latvija) 110 

5. DAUGAVA (Latvija) 91 

6. RIGALAND (Latvija) 59 
 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: /  

Лучшие по продаже: 

1. ANNA (Anfisa) 650 EUR 

2. RAITAS (Ināra) 618 EUR 

3. FORTUNA (Svetlana) 409 EUR 

4. BITĪTE (Gelena) 370 EUR 

5. VEIKSME (Svetlana) 338 EUR 

6. KLIGENSTEIN (Natālija) 302 EUR 

7. JELENA (Jeļena) 301 EUR 

8. MURAVEINIK (Olga) 263 EUR 

9. PICA (Kira) 258 EUR 

10. MARINA (Marina) 229 EUR 
 

Konsultantu TOP 10 pēc personīgās pārdošanas: / 

ТОП 10 консультантов по личной продаже: 

1. ANFISA (9301) 449 EUR 

2. INĀRA (5101) 350 EUR 

3. SVETLANA (4101) 306 EUR 

4. JEĻENA (1901) 301 EUR 

5. KIRA (3601) 258 EUR 

6. INNA (4605)      232 EUR 

7. LARISA (1024) 222 EUR 

8. JEĻENA (8301)    208 EUR 

9. LARISA (3501)     205 EUR 

10. RAMONA (9310) 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 

 

Sveicināti! 

Pateicamies visiem grupu vadītājiem, kuri pievienojās "spēlei" un 44. nedēļā bija aktīvi!  Kā pateicības 

dāvanu jūs saņemsiet brīnišķīgu lietu Ziemassvētku noskaņas radīšanai – riekstu standziņas. Četri grupu 

vadītāji, diemžēl, neatsaucās Nordic aicinājumam, tomēr, tie grupu vadītāji, kuru pasūtījums bija 100 EUR 

vai vairāk, dāvanu saņems. Apsveicam! 

 

Svarīgi šajā nedēļā! Esiet aktīvi 45. nedēļā ar pasūtījuma summu: 

 100 EUR vai vairāk un saņemiet iespēju nopirkt 4004732 Columbus (1,5L), cena 6,05 EUR VAI 

 190 EUR vai vairāk un saņemiet Columbus (1,5 l) kā dāvanu (82-2697).   

              Dāvanas vērtība 22,90 EUR un vienlaicīgi krājiet pārdošanas summu mēneša aktivitātes 

programmā.  

Svarīgākais mērķis novembrī ir nopelnīt dāvanā Bluetooth skaļruni un šalli ar Tupperware logo, kuram 

vajadzētu būt katram konsultantam. Jūs jautāsiet kāpēc? Tāpēc, ka ar tiem jebkurā prezentācijā jūs varat 

pievienot mūziku no mobilā telefona. Jūs varat klausīties audio grāmatas, iecienītākās simfonijas un audio 

ekskursijas. Lai to saņemtu, jums jāpārdod 400 EUR apmērā un jāizpilda grupas plāns. 

 

 

 

 



Vēl viena lieliska motivācija ir tiekties nopelnīt aukstumsomu par ārdošanas apjomu 1250 EUR. Šī soma 

vispār nav tāda, kāda tā ir redzama fotogrāfijā. Apakšējā daļā ir atstarojošas folijas sienas un ir izolēta no 

augšējās daļas. Somā ir cilpa pudelei vai termokrūzei lai neapgāztos. 

 

Priecīga ziņa - pirmdien mums vajadzētu saņemt ilgi gaidītās kārbas ar sadalītāju. Par saņemšanu būs 

papildus informācija mājaslapā! 

 

Nedēļas produkts Ultra Pro 3,5 litri. 

Atlaide 34%, cena 55 EUR. Lieliska Ziemassvētku dāvana par draudzīgu cenu! 

Novēlu jums lieliskas pārdošanas! 

Vieglas un daudzvērtīgas! 

Jūsu Ļena 

 

 

Привет всем! 

Спасибо всем руководителям, которые включились в «Игру» и были активны на 44 неделе! В 

подарок вы получите прекрасную вещь к рождеству - орехокол. Не были активны и 

проигнорировали вызов Нордика 4 руководителя. Однако, подарки все равно получат все те, кто 

имел заказ 100 евро и выше. Поздравляем вас! 

 

Важно на этой неделе! Будьте активны на 45 неделе с заказом 

 100 EUR или больше и получите возможность купить 4004732 Columbus (1,5л),  

цена 6,05 EUR; 

 190 EUR или больше и получите в подарок 82-2697 Columbus (1,5л).  

Цена подарка 22,90 EUR и уже сразу зарабатываете за общую активность месяца молочник.  

 

Главный фокус месяца - колонки с логотипом Tupperware, которые должны быть у каждого 

консультанта. Зачем? С ними на любой презентации вы сможете подключить музыку со своего 

мобильного телефона. Вы сможете слушать аудиокниги, любимые симфонии и аудиоэкскурсии. Для 

этого нужно иметь продажу 400 евро и выполнить план группы. 

 

 

 

 

 

Еще одна прекрасная мотивация - сумка-холодильник за продажу 1250 евро. Она совсем не такая, 

как кажется на фото. Нижняя ее часть имеет светоотражающие стенки из фольги и изолирована от 

верхней части. В самой сумке имеется «петелька» для бутылки или термо-кружки, чтобы не 

опрокидывалась. 

Радостная новость - в понедельник мы должны получить долгожданные коробки с разделителем. 

Будет дополнительное сообщение! 

Изделие недели: Ультра про 3,5 л. 

Скидка 34% Цена 55 евро - очень доступная! Прекрасный подарок к рождеству! 

Желаем вам продаж в удовольствие! 

Легких и многозначных! 

Ваша Лена 


