
 

12. nedēļas rezultāti / Результаты 12 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. JŪRMALA (Latvija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 464 

2. MONA (Igaunija)  203 

3. AVANTI (Igaunija) 171 

4. JŪRMALA (Latvija) 143 

5. DAUGAVA (Latvija) 138 

6. RIGALAND (Latvija) 125 

Nedēļas talants / Талант недели: 

SVETLANA (4101) mēneša laikā atdalīja trīs jaunas grupas un ir ceļā, lai kļūtu par ZELTA GRUPAS VADĪTĀJU.  

LEPOJAMIES UN SVEICAM! 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. ZVAIGZNES (Larisa) 2311 EUR 

2. BITĪTE (Gelena) 1375 EUR 

3. ANNA (Anfisa) 1373 EUR 

4. ZELTA ĀBELE (Dace) 1220 EUR 

5. FORTUNA (Svetlana) 1184 EUR 

 

Konsultantu TOP 5 pēc personīgās pārdošanas: /ТОП 5 консультантов по личной продаже: 

1. SIGITA (7522) 2055 EUR 

2. ANFISA (9301) 604 EUR 

3. VIJA (8606) 553 EUR 

4. VIKTORIJA (8903) 508 EUR 

5. AIJA (7901) 478 EUR 

 

Konsultantu TOP 3 pēc personīgās pārdošanas 9.-12.nedēļā: / 

ТОП 3 консультантов по личной продаже на 9-12 неделe: 

1. SIGITA (7522) pēc personīgās pārdošanas 

2. ANFISA (9301) pēc personīgās pārdošanas 

3. OLGA (3901) pēc grupas pārdošanas 

 

Aktīvie konsultanti katru nedēļu no gada sākuma: / Консультанты, активные каждую неделю с начала года. 

2601 Aļona 2901 Gelena 2906 Ilona 3501 Larisa 3901 Olga 

7901 Aija 8401 Dace 8404 Anda 9301 Anfisa 9501 Ilze 

 

Apsveicam grupu vadītājas, kuras izpildīja Vangarda pārdošanu martā: /  

Поздравляемв руководителей, которые достигли уровня вангард в марте. 

Grupas vadītājs Summa Vangarda līmenis Prēmijas summa 

SVETLANA (4101) 9969 4.līmenis 180 EUR 

GELENA (2901) 7654 3.līmenis 112 EUR 

 



Grupu aktivitāte:/ Akтиность группы 

Ja Grupas vadītājs 9.-12nedēļā būs aktīvs trijās no četrām  marta nedēļām un tajās pašās nedēļās būs aktīvi vēl 2 konsultanti 
grupā + rekrutēts 1 jauns konsultants , tad grupas vadītājs saņems bagāžas jostu – svarus ar Tupperware logo. 

 
 

 

Apsveicam grupas, kuras izpildīja marta pārdošanas plānu: / 

Поздравляем группы, которые выполнили план по продаже в марте: 

 

Fortuna, Kreativ, Anna, Zelta Ābele, Olga, Vera, Flora, Zvaigznes! 

Malači! / Молодцы! 

 

Paldies grupu vadītājām, kuras seminārā solīja martā novadīt 15 prezentācijas grupā un to izpildīja: /  

Спасибо умницам, которые на семинаре обещали выполнить с группой 15 презентаций и сделали это: 

 

Svetlana Arhipova - 30 

Gelena Pudule - 41 

Dace Rieksta - 23 

Natalja Treibuša - 21 

 

Kandidāti braucienam par Promoute Out 2016.gadā: / Кандидаты на поездку за Promoute Out в 2016 году: 

Gelena (2901),Tatjana (4301), Svetlana (4101), Jeļena (8301), Nataļja (8901) 

 

Kandidāti braucienam uz Barselonu: / Кандидаты на поездку  в Барселону 

Kvalifikācijas periods 2016.gada 53.-52.nedēļa Vismaz 2 jauni konsultanti grupā katru mēnesi (minimāli 10 mēnešos no 12 

mēnešiem) 

Квалификационный период с 53 недели 2015 года по 52 неделю 2016 года. Мин. 2 новых консультанта в группе каждый 

месяц (мин. 10 месяцев из 12). 

Kons. 
Nr. Janvāris Februāris Marts 

2401 nav izpildīts nav 

2901 nav nav procesā 

4101 nav izpildīts procesā 

8001 nav izpildīts nav 

8401 nav izpildīts procesā 

8901 nav izpildīts nav 

9301 izpildīts procesā procesā 

 

Sveiki, mīļie! 

Paldies par šo nedēļu! 

Lai arī līdz plusam mums pietrūka tikai 600 EUR, bet tas nav briesmīgi. Jaukākais ir tas, ka šonedēļ mums ir dzimušas 4 jaunas 

grupas! Par vadītājām kļuva:  

Svetlana (6101), Iluta (7001), Ludmila (7101), Gaļina (8801). 

Apsveicam mūsu varones! Par godu šim notikumam, mēs aicinām Jūs uz svētku pusdienām 17. aprīlī plkst.12.00. Kā arī vēlamies, 

lai Jūs izpildītu kvalifikācijas nosacījumus un septembrī dotos ceļojumā uz Kopenhāgenu! 

 

Kvalifikācija ir izpildīta, 
bagāžas jostu saņems: 

2901 Gelena 

3901 Olga 

4101 Svetlana 

4301 Tatjana 

8401 Dace 

9301 Anfisa 



Šīs nedēļas fokuss – kopējā aktivitāte! 

Esiet aktīvi ar pārdošanas apjomu 100 EUR vai vairāk un iegūsti iespēju pasūtīt divas namamātes dāvanas. Vienu no pašreizējās 

aprīļa programmas – kompaktās kārbas, otru no maija programmas - Samba krūzi un 2 glāzes. Ļoti izdevīgi! 

 

Rīkojiet ballītes! Iegūstiet vai nu pārdošanu , vai nu jaunus konsultantus! 

Tagad par jauno konsultantu jūs saņemat jauno salmiņu, kubiņu griezēju no Fuzion Master sērijas. 

https://www.youtube.com/watch?v=QmjJ6aES-v0&list=PLBC18918846A80E24 

 

Jūsu jaunais konsultants saņem brīnišķīgu komplektu cepšanai: 

https://www.youtube.com/watch?v=PU-m-dhQyDw 

 

Skatieties jaunumus mūsu avīzēs un mājaslapā! 

Gaidām Jūs sapulcēs otrdienās plkst.18.00! 

 

Pavasarīgu noskaņojumu vēlot, 

Jūsu Ļena 

 

Здравствуйте, дорогие!  

Спасибо за эту неделю!  

До плюса нам не хватило всего 600 евро, но это не страшно. Самое хорошее – это то, что на этой неделе у нас родилось 4 

новых группы! Руководителями стали:  

Svetlana (6101), Iluta (7001), Ludmila (7101), Gaļina (8801). 

Поздравляем наших героев! Приглашаем на праздничный обед по этому случаю 17 апреля в 12.00. И желаем выполнить 

условия квалификации и поехать в поездку в Копенгаген в сентябре! 

 

Фокус этой недели – всеобщая активность!  

Будьте активны на 100 евро и выше и получите возможность заказать два подарка для хозяйки. Один из текущей 

программы апреля – комплект компактусов, второй – образец из программы мая – кувшин Самба и 2 стакана. Очень 

выгодно!  

 

Делайте вечеринки! Получите или продажу, или рекрутов!  

За рекрута сейчас вы получаете новый слайсер серии Fuzion Master.  

https://www.youtube.com/watch?v=QmjJ6aES-v0&list=PLBC18918846A80E24 

 

Ваш новичок получает шикарный комплект для выпечки: 

https://www.youtube.com/watch?v=PU-m-dhQyDw 

 

Смотрите новости в газетах и на сайте!  

Ждем вас на собраниях по вторникам в 18.00. 

 

Весеннего вам настроения, 

Ваша Лена 
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