ŠA

REKRUTĒŠANA (49.-50.nedēļa)

Iestāšanās dāvana 49.-50.nedēļā
jaunajam konsultantam un tam, kurš uzaicināja
UltraPro (2L) un jaunā rīve Speedy Mando.
Dāvanas vērtība 93,90 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
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.
Pirmo četru nedēļu laikā jāveic pasūtījums vismaz 199 EUR apmērā.

1-2-3 prezentācijas un vairāk pirmajās 8 nedēļās
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.

Alternatīvā dāvana par jaunā konsultanta uzaicināšanu 49.-50.nedēļā
Tas, kurš uzaicināja jauno konsultantu, var izvēlēties alternatīvo dāvanu par jaunā konsultanta uzaicināšanu, ja jaunais konsultants
pirmo četru nedēļu laikā sasniedz pārdošanas apjomu vismaz 300 EUR.

Kahler vāzes (2gb.),
augstums 30cm, diametrs 19cm,
dāvanas vērtība 130 EUR.

SONY ACTION kameru

Luxx lampu - Bluetooth tumbu - vāžu
komplekts (3gb.)

Izaicinājums grupu vadītājiem 49.-50.nedēļā
Dāvana grupu vadītājam, ja grupā ir uzaicināti vismaz 3 jauni konsultanti, kuri pirmo četru nedēļu laikā sasniedz
pārdošanas apjomu vismaz 199 EUR:
 Ugunsdzēsēju retro automašīnu bērniem no metāla un plastmasas ar gumijas riepām, zvanu, noņemamām
kāpnēm, izbīdāmu šļūteni un daudz jautrības bērniem  VAI
 Risor grīdas lampu, augstums (2,3m), dāvanas vērtība 317 EUR.

* Dāvana tiek izsniegtas, kad jaunais konsultants pirmo 4 nedēļu laikā sasniedz pārdošanu vismaz 199 EUR, ir apmeklējis apmācības un apmaksājis rēķinus.
**Dāvana tiek izsniegtas, kad jaunais konsultants pirmo 4 nedēļu laikā sasniedz pārdošanu vismaz 300 EUR, ir apmeklējis apmācības un apmaksājis rēķinus.
*** Kavējot rēķinu apmaksu ilgāk par 2 nedēļām, dāvanas tiek anulētas.

Jaunā rīve Speedy Mando

Speedy Mando brīnišķīgi noder visām mazajām sastāvdaļām, kuras vēlaties sasmalcināt:
 no ķiplokiem līdz ingveram;
 no valriekstiem līdz mandelēm.
Ērts un ātrs kā nekad agrāk.
Atvieglo ikdienu katrā virtuvē.
Izmantojams visu veidu ēdieniem - no uzkodām līdz desertiem.
Burvīga dāvana gan jaunām ģimenēm, gan pieredzējušām saimniecēm – atgādinās par jums vienmēr, kad viņi to izmantos.

