
 

49.nedēļas rezultāti / Результаты 49 недели 
Baltijas distribūciju TOPS  pēc pārdošanas apjoma /  
ТОП дистрибьюций Балтии по продаже:  

1. VILNELE (Lietuva) 

2. MONA (Igaunija) 

3. AVANTI (Igaunija) 

4. RIGALAND (Latvija)  

5. DAUGAVA (Latvija) 

6. JŪRMALA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits /  

Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 517 

2. MONA (Igaunija) 155 

3. AVANTI (Igaunija) 153 

4. DAUGAVA (Latvija) 126 

5. RIGALAND (Latvija) 108 

6. JŪRMALA (Latvija) 88 
 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: /  

Лучшие по продаже: 

1. ANNA (Anfisa) 2028 EUR 

2. BITĪTE (Gelena) 1491 EUR 

3. RAITAS (Ināra) 1485 EUR 

4. FOTUNA (Svetlana) 1334 EUR 

5. SHIK (Viktorija)     950 EUR 

6. FLORA (Jeļena) 707 EUR 

7. BENEFIT (Nadežda) 669 EUR 

8. ZELTA ĀBELE (Dace) 656 EUR 

9. MURAVEINIK (Olga) 609 EUR 

10. TAURIŅI (Olga) 554 EUR 
 

Konsultantu TOP 10 pēc personīgās pārdošanas: / 

ТОП 10 консультантов по личной продаже: 

1. OLGA (1401) 609 EUR 

2. INNA (5911) 468 EUR 

3. INĀRA (5101)  421 EUR 

4. OLGA (7516) 340 EUR 

5. SVETLANA (4118) 323 EUR 

6. AIJA (4901)      315 EUR 

7. IRINA (5906) 315 EUR 

8. LUDMILA (8001)    306 EUR 

9. LĪGA (9355)     304 EUR 

10. INESE (2932) 303 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! 

Aplausi par skaistu 49. nedēļu! Mēs sasniedzām pārdošanas pieaugumu un priecīgi malkojām Rīgas ķiršu balzāmu 

otrdienas sapulcē! Paldies visām centīgajām un čaklajām meitenēm par darbu! Jau 43 konsultanti ir nopelnījuši  

Crystalwave zupas trauku mikroviļnu krāsnij par 190 EUR pārdošanas apjomu!  

Nākamais līmenis ir 400 EUR  un dāvanā  

Crystalwave trauks mikroviļņu krāsnij ar sadalītāju!  

 

 

Kā ierasts, arī decembrī, tikai grupu vadītājiem ir privilēģija un iespēja  

nopelnīt  elegantas vāzes par grupas plāna izpildi.  

Plāni tādi paši kā novembrī! 

 

Mēs esam 50. nedēļā! 

Jūs joprojām varat pasūtīt Jaunā gada dāvanas! Priekš  Ziemassvētkiem  visas preces jau ir pasūtītas un gaidām 

piegādi pirmdien, 18.decembrī. 

 

Šonedēļ aicinām jaunus konsultantus un matemātika ir vienkārša: 

jaunais konsultants pirmo četru nedēļu laikā pasūta preces 200 EUR vērtībā. Saņem izstrādājumus par 200 EUR + 

Starta somu ar izstrādājumiem 83 EUR vērtībā + iestāšanās dāvanu 95 EUR vērtībā + namamātes dāvanu 22  EUR 

vērtībā + līmeņa dāvanu 39 EUR vērtībā + aktivitātes dāvanu 15 EUR vērtībā. Kopā,  maksājot 200 EUR, jaunais 

konsultants  saņems preces, kuru vērtība ir 254 EUR.  



Jūs esat jaunā konsultanta  paraugs un mentors – apmācat viņu un saņemat vienu no dāvanām pēc izvēles: Kahler 

vāzes / Luxx lampas-skaļruņus / Sony kameru / Ultra Pro un Speedo Mando. 

 
 
 

 

 

 

Kahler vāzes (2gb.), 

augstums 30cm, 

diametrs 19cm. 

 
 

 

 

SONY ACTION kameru 

 

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

 
 
 

 
 

 
UltraPro (2L) un jaunā rīve 
Speedy Mando. 
 

 

Un atkal grupu vadītajiem ir iespēja nopelnīt vairāk dāvanu – par  trīs jaunajiem konsultantiem – milzīga stāvlampa  

vai ugunsdzēsēju mašīna. 

 

 

 

 

 

Vai vēlaties kļūt par līderi? Pieņem trīs meitenes un nāc klajā ar grupas nosaukumu! Kā dāvana - mandolīns!  

 

 

 

 

 

 

Noteikumi: jānoslēdz līgums, jāiesniedz pases kopija, jaunajam konsultantam jāapmeklē apmācības, jāveic maksājumi 

norādītajā termiņā u.c. 

Uzainot jaunus konsultantus, jūs ne tikai palieliniet savu grupu un pārdošanas apjomu, bet arī mainiet kāda dzīvi! ❤ 

 

Novēlam jums pirmssvētku noskaņojumu un gaidām jūs 12.decembrī plkst. 18.00 svinīgajā sapulcē! 

 

Jūsu Ļena 

______________________________________________________________________________________________ 

Привет всем! 
И аплодисменты за красивую 49 неделю! Мы были в росте и по этому случаю во вторник угощались 
рижским бальзамом вишневым! Спасибо всем умницам за работу! Уже 43 консультантов заработали 
кружку суповую за продажу 190 евро! 
Следующий уровень - чаша с разделителями за 400 евро 
 
 
Для руководителей снова даём чуть больше –  
за выполнение плана группы - классные стильные вазы!  
Планы, как в ноябре! 
 
 
Мы с вами в 50 неделе! 
Ещё можно успеть заказать подарки к Новому году! К Рождеству все уже заказано, товар ожидаем 
18.12. 
 
На этой неделе приглашаем новичков. И математика тут такая: 



Новичок заказывает товар на сумму 200 евро за 4 недели. Получает изделия на 200 евро + стартовую 
сумку на 83 евро+ вступительный подарок 95 евро + подарки хозяйке 22евро + 39 евро + подарок 
активности 15 евро. Итого: оплатив 200 евро ваш новичок получит изделия на сумму 254 евро. 
Ну а вы его любите, обучаете и получаете в подарок на выбор вазы/лампы-колонки/камеру/ультра 
про и Спиди Мандо. 

 
 
 

 

 

 

Kahler vāzes (2gb.), 

augstums 30cm, 

diametrs 19cm. 

 
 

 

 

SONY ACTION kameru 

 

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

 
 
 

 
 

 
UltraPro (2L) un jaunā rīve 
Speedy Mando. 
 

 
Руководителям снова дают больше: за трёх новичков - лампу-гигант или машинку. 
 
 
 
 
 
 
Хотите стать руководителем? Рекрутируе трёх девушек и придумайте название группы! В подарок – 
мандолину!  
 
 
 
 
 
 
Все основные правила рекрутирования: договор, копия паспорта, обучение, оплаты и пр. - 
сохраняются. 
Важно: крутая программа рекрутирования поможет вам усилить свою группу и изменить чью-то 

жизнь! ❤️ 
 
Приятного вам предпраздничного настроения! До встречи на праздничном собрании 28.12 в 
18.00!!!! 
Ваша Лена 

 

 


