
6.-9. nedēļa
(05.02.2018. – 04.03.2018.)



Silikona forma Kokoni –  
kādu skaistumu tu atklāsi? 

Sasaldēšanas laiks  
10 min.

LEDUSSKAPIS

Nostāvināšanas laiks 
6 h

Pagatavošanas laiks 
30 min.

360 W
2 min. 30 sek.

TIRAMISU OLAS

PAGATAVOŠANA
1. Salauziet šokolādi gabalos un ievietojiet 
krūzē MicroCook 1 l, aizveriet to un uzsildiet 
mikroviļņu krāsnī 2 min. un 30 sek. 360 W 
režīmā. Ļaujiet pastāvēt 2 min. Samaisiet ar 
mazo silikona lāpstiņu un, ja šokolāde nav 
pilnībā izkususi, ielieciet vēlreiz mikroviļņu 
krāsnī uz 20 sek.
2. Ievietojiet silikona formu Kokoni zemajā 
FreezerSmart 2,25 l. Izkusušo šokolādi 
vienmērīgi sadaliet pa formas iedobumiem. 
Ar silikona otiņu ieklājiet šokolādi katrā 
iedobumā, pārklājot visu tā virsmu (skat.  
attēlu 3. lpp.). Ielieciet saldētavā uz 10 min.  
(vai ledusskapī uz 20 min.).
3. Ar Speedy Chef kuliet saldo krējumu un 
maskarponi, līdz masa sabiezē. Pievienojiet 
pūdercukuru un rikotu un uzmanīgi kuliet vēl 
dažas sekundes.
4. Sadaliet maisījumu pa silikona formas 
iedobumiem, kas pārklāti ar šokolādi. 
Neaizpildiet dobumus līdz galam, jo jāatstāj 
vieta cepumiem.
5.  Bļodā Četrīši 300 ml sajauciet kafiju un 
Marsalas vīnu vai Amaretto.  
Salauziet cepumus 2 vai 3 
gabalos un iemērcējiet uz 
1-2 sekundēm šķidrumā, 
tad pārklājiet ar tiem 
iedobumus. Ielieciet 
ledusskapī uz vismaz  
6 stundām. 
6. Pirms pasniegt galdā, 
uzmanīgi izņemiet no 
formas un pārkaisiet  
ar kakao pulveri.

SASTĀVDAĻAS 8 OLU PUSĪTĒM
• 100 g tumšās šokolādes
• 150 ml atdzesēta saldā krējuma
• 50 g maskarpones
• 40 g pūdercukura
• 40 g rikotas
• 100 ml stipras kafijas
• 1 ēdamk. Marsalas vīna vai Amaretto liķiera 

(pēc vēlešanās)
• 8 cepumi „Dāmu pirkstiņi”
• Kakao pulveris dekorēšanai



ĀTRS STARTS
6. nedēļa

Ja konsultants 6. nedēļā personīgi pārdos par 160 eiro, viņš/viņa saņems šādu produktu: 

TIKAI 
NEDĒĻĀ

6!

Silikona forma Kokoni
AC180601

Izmēri un ietilpība
• 29,8 x 19,4 x 3,9 cm
• 11,73 x 7,64 x 1,02 collas
• 8 x 65 ml

Ideālais izmērs, kas piemērots ne tikai parastajai, 
bet arī mikroviļņu krāsnij.

Galvenās priekšrocības
• Izturīga un nedeformējas, lietojot ikdienā 

(nekomerciāliem nolūkiem)
• Divas formas ietilpst vienā krāsns nodalījumā 
• Elastīgs silikons vieglai gatavo produktu izņemšanai
• Ietilpst FreezerSmart 2,25 l
• Divas formas ir ieliekamas viena otrā, lai taupītu vietu
• Piešķir ēdieniem skaistu, gludu virsmu
• Iztur -25 °C/-13 °F līdz +220 °C/+428 °F temperatūru.

Rokturi
Izvirzīti rokturi, kurus var viegli un droši 
saņemt ar virtuves cimdiem.

Spraugas starp iedobumiem
Spraugas starp iedobumiem ļauj vienmērīgi 
cirkulēt cepeškrāsns karstumam vai 
ledusskapja/saldētavas aukstumam.

Atbalsta riņķis
Riņķis zem katra iedobuma balsta formu 
un nodrošina tās ideālo stāvokli.



PERSONĪGĀ PĀRDOŠANA 
IZAICINĀJUMS
6.-9. nedēļa

240 €

550 €

Šajās 4 nedēļās 
(6.-9.), pārdodot 
preces par 240 eiro,
saņemsiet šādu 
dāvanu:

ALLEGRA PAPLĀTE
AC180602

Šajās 4 nedēļās (6.-9.), pārdodot 
preces par 
550 eiro, saņemsiet
šādas dāvanas:

ALLEGRA TĒRAUDA BĻODA 800 ml
ALLEGRA TĒRAUDA BĻODA 1,5 l
ALLEGRA PAPLĀTE
AC180603



850 €
Šajās 4 nedēļās (6.-9.), pārdodot preces par 850 eiro, 
saņemsiet šādas dāvanas:

ALLEGRA TĒRAUDA BĻODA 800 ml
ALLEGRA TĒRAUDA BĻODA 1,5 l
ALLEGRA TĒRAUDA BĻODA 3,5 l
ALLEGRA PAPLĀTE
AC180604

800 ml Allegra tērauda bļoda: karstām vai aukstām mērcēm, smēriņiem, uzkodām. 
1,5 l Allegra tērauda bļoda: salātu un ēdienu piedevu, piemēram, kartupeļu un rīsu, 
pasniegšanai.
3,5 l Allegra tērauda bļoda: ideālais izmērs jūsu galda galvenajam ēdienam – karstam 
vai aukstam.

Mūsu Al legra sērijas modernā minimālistiskā dizaina Al legra tērauda trauki ir lieliski 
piemēroti karstu vai aukstu ēdienu pasniegšanai un piešķirs spožumu un izsmalcinātu 
krāsas akcentu jūsu elegantākajām svinībām.

PAMATĪPAŠĪBAS:
• Pulēts nerūsējošais 

tērauds ar spilgtu 
krāsas akcentu 
un izturīgu Eterna 
pārklājumu 
iekšpusē.

• Saliekami kopā 
kompaktai 
glabāšanai un 
pietiekami skaisti, 
lai tos demonstrētu 
Jūsu virtuvē.



GRUPAS PĀRDOŠANA  
IZAICINĀJUMS

2000 eiro 

2000 eiro 

6.-9. nedēļa

 Šo 4 nedēļu laikā (6.-9.), grupai pārdodot preces par 2000 eiro  
un grupas vadītājam piesaistot 1 aktīvu jauno konsultantu, 
dāvana būs:

 Šo 4 nedēļu laikā (6.-9.) grupai pārdodot preces par 2000 eiro 
un grupas vadītājam piesaistot 2 aktīvu jauno konsultantu, 
dāvana būs:

CS VARA PANNA  
24 cm
UM180601

CS VARA SAUTĒŠANAS  
KATLS 2,8 l 
UM180602

1

2 



ZELTAS GRUPAS VADĪTĀJU 
IZAICINĀJUMS

3000 eiro 

6.-9. nedēļa

 Šo 4 nedēļu laikā (6.-9.), grupai pārdodot preces par 3000 eiro
un grupas vadītājam piesaistot 3  aktīvus jaunus konsultantus, 
dāvana būs:

Par individuālā mērķa 
sasniegšanu
6.-9. nedēļā Zeltas grupas 
vadītājs saņems 
šo krāšņo dāvanu:

CS VARA PANNA 24 cm
CS VARA SAUTĒŠANAS 
KATLS 2,8 l 
UM180603

CS VARA KASTROLIS 3,8 l
TL180601
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DĀVANAS PAR 
KONSULTANTU 
PIESAISTĪŠANU
6.-9. nedēļa

Dāvana par 1 aktīvu jauno konsultantu šo 4 nedēļu laikā (6.-9.):

Dāvana tam, kas 
piesaistījis 1 jaunu 
konsultantu, un tas veicis 
50 EUR pasūtījumu:

BĒRNU EKOPUDELĪTE 
350 ml
RE180601

MAZĀ CEĻOJUMU 
SOMA PREMIUM
RE180602



Dāvana par 2 aktīviem jaunajiem konsultantiem šo 4 nedēļu laikā (6.-9.):

Dāvana par 3 aktīviem jaunajiem 
konsultantiem šo 4 nedēļu laikā (6.-9.):

MAZĀ CEĻOJUMU SOMA PREMIUM
CEĻOJUMU SOMA AR RITENTIŅIEM PREMIUM 
RE180603

MAZĀ CEĻOJUMU SOMA PREMIUM
CEĻOJUMU SOMA AR RITENTIŅIEM 
PREMIUM
ČEMODĀNS AR RITENĪŠIEM
RE180604

aktīviem jaunajiem 
 šo 4 nedēļu laikā (6.-9.):

MAZĀ CEĻOJUMU SOMA PREMIUM
CEĻOJUMU SOMA AR RITENTIŅIEM



Konsultantu piesaistes programma februārī:

1. 50 EUR pasūtījums
Vai esat piesaistījis/-usi jaunu konsultantu? Pastāstiet viņam/viņai, ka minimālais jebkādu 
Tupperware produktu pasūtījums par 50 EUR ļaus viņam/viņai pāriet nākamajā posmā!

2. Kļūsti par konsultantu
Pēc tam, kad jaunais konsultants pasūtīs preces par 50 EUR un pateiks “JĀ”, lai kļūtu 
par Tupperware konsultantu, viņš/viņa veicināšanai saņems februāra trauku komplektu:

3. Pārdod to, ko Tu zini
Iepazīstini jauno konsultantu ar Tupperware pasauli, pastāstot par mūsu produkcijas 
priekšrocībām un viņa iespējām, pasaki viņam/viņai, ka nākamajās nedēļās (kopš brīža, 
kad viņš/viņa kļuva par konsultantu) jāizvieto pasūtījums par 160 EUR un jāsaņem:

Tuvākās sapulces datums: 

Ko es ielūgšu? 

5 katalogi 10 infolapas Apaļo kārbu komplekts

•  23% atlaide (min. 37 EUR) 
nākamajam pasūtījumam;

•  MandoJunior, 
dāvanā!

Vai esat piesaistījis/-usi jaunus konsultantus?
Uzaiciniet viņus uz nākamo pārstāvniecības sapulci!

Bezgalīgas  
iespējas

Trīs 
produkti 

vienā! 

RUDENS/ZIEMA

2017/18

Piedāvājums ir spēkā no  
05.02.2018. līdz 04.03.2018.  

(6.-9. nedēļa)
* pieejamo krājumu robežās

Saldums
ir svarīgs!



Konsultantu piesaistes programma februārī: Izmanto februāri kā tramplīnu saviem 
panākumiem. Piesaisti jaunus konsultantus 

un kļūsti par grupas vadītāju martā!
Sper pirmo soli savā karjerā, kļūsti par grupas vadītāju  

un īsteno savu sapni par neatkarību!

Grupas vadītāja iespēja!

Jūs iegūsiet vairāk atbalsta.
Jūs iegūsiet vairāk zināšanu par produktiem un  

varēsiet izmantot vairākas priekšrocības, piemēram:
• 23% konsultanta atlaide visiem produktiem

• grupas vadītāja papildu atlaidi atkarībā no grupas pārdošanas rezultātiem
• grupas vadītāja atzinības + dāvanas par nākamajiem pasūtījumiem



Visas cenas ir Tupperware ieteiktas un ir maināmas.
Piegādes problēmu gadījumā daži trūkstoši izstrādājumi var tikt aizstāti ar līdzīgiem citas 
krāsas vai tādas pašas cenas izstrādājumiem.
Infolapā redzamo izstrādājumu krāsa var nedaudz atšķirties no faktiskās.
 
©2018 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas.
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.

www.tupperware.lv
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Nepalaidiet garām 
Ātro startu!

Vai jums jau ir 
Allegra trauks?

Šai elegantajai 
kolekcijai jābūt 
uz jūsu galda!8
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PERSONISKIE 
PĀRDOŠANAS 
REZULTĀTI

GRUPAS 
PĀRDOŠANAS 
REZULTĀTI

JAUNI 
KONSULTANTI

KOPĀ

Cik daudz jaunu konsultantu 
esat piesaistījis/-usi 
līdz šim?

Cik daudz jaunu konsultantu 

NEDĒĻA


