
 

14. nedēļas rezultāti / Результаты 14 недели 

Baltijas distribūciju TOPS  pēc pārdošanas apjoma /ТОП дистрибьюций Балтии по продаже:  
1. VILNELE (Lietuva) 

2. RIGALAND (Latvija) 

3. MONA (Igaunija) 

4. AVANTI (Igaunija)  

5. JŪRMALA (Latvija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 208 

2. RIGALAND (Latvija) 116 

3. MONA (Igaunija) 90 

4. DAUGAVA (Latvija) 86 

5. AVANTI (Igaunija) 82 

6. JŪRMALA (Latvija) 57 

Nedēļas talants / Талант недели: 

SVETLANA (4101) par atbalstu, palīdzību un sadarbību ar distributoru piecu gadu garumā. 

LEPOJAMIES UN SVEICAM! 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. KREATIV (Natālija) 1872 EUR 

2. BITĪTE (Gelena) 1593 EUR 

3. RŪĶIS (Aija) 1380 EUR 

4. OLGA (Olga) 1213 EUR 

5. FORTUNA (Svetlana)   1197 EUR 

 

Grupas, kuras jau izpildīja plānu: / Группы, которие уже  выполнилл  план: 

 

 

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

1. INĀRA (5101) 

2. AIJA (4901) 

3. LUDMILA (7101) 

4. OLGA (3901) 

5. ANFISA (9301)) 

 

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 

 

 

 

 

1. BITĪTE (Gelena) 

2. KREATIV (Natālija) 

3. ANNA (Anfisa) 

4. RŪĶIS (Aija) 

5. FORTUNA (Svetlana) 

6. ZELTA ĀBELE (Dace) 

7. OLGA (Olga) 



Grupu aktivitāte:/ Akтиность группы 

Grupas vadītāja izaicinājums 2.ceturksnī 
Ja grupas vadītājs 13.-17nedēļā būs aktīvs katru nedēļu un katru nedēļu būs aktīvi vēl 2 konsultanti grupā + 

rekrutēti 2 jauni konsultanti mēnesī, tad grupas vadītājs saņems naudas prēmiju. 
Izpildīta aktivitāte katru nedēļu + rekrutēti 2 konsultanti: 
1. mēnesī (aprīlī) 50 EUR 
2. mēnesi pēc kārtas (maijā) 100 EUR 
3. mēnesi pēc kārtas (jūnijā) 150 € 
Konsultants tiek uzskatīts par aktīvu, ja pārdošana ir 100 EUR vai vairāk. 
 

 

 

Potenciālie kandidāti pēc 13.-14.nedēļas rezultātiem: /  

Потенциальные кандидаты по результатaм на 13 -14 неделe: 

Grupas vadītājs 13.nedēla 14.nedēla 

2901 (Gelena)   

4101 (Svetlana)  +1 konsultants 

4901 (Aija)   

5101 (Ināra)   

8401 (Dace)   

8901 (Natālija) +1 konsultants +1 konsultants 

9301 (Anfisa)   

 

 

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 
(53.-4.) 

Februāris 
(5.-8.) 

Marts 
(9.-12.) 

Aprīlis 
(13.-17.) 

2401 nav izpildīts nav  

2901 nav nav procesā  

4101 nav izpildīts procesā 1konsultants 

8001 nav izpildīts nav  

8401 nav izpildīts procesā  

8901 nav izpildīts nav 2 konsultanti 

9301 izpildīts izpildīts procesā  

 

Sveiciens varoņiem! 

Šī nedēļa bija ļoti ievērojama! Sakarā ar distribūcijas Dzimšanas dienas nedēļu, mēs bijām otrajā vietā Baltijas valstīs 

pēc pārdošanas! Tas ir ļoti patīkami! 

Mums bija 115 aktīvi konsultanti no 935, tas arī ir labi! Paldies visiem aktīvajiem konsultantiem! Mums tas ir ļoti 

vērtīgi un svarīgi! 

 

Sapulcē otrdien mēs rīkojām recepšu konkursu un loteriju. Fotogrāfijas var apskatīt mūsu grupā Facebook. 5 labākie 

konsultanti pēc pārdošanas apjoma 14. nedēļā saņēma dāvanā smaržas! 

 

15. nedēļā koncentrējieties uz grupas plāna un standarta 1-2-1\2 izpildi. 

Centieties to noturēt un saņemt naudu, tas vienmēr ir patīkami! 



Lai palīdzētu jums darbā, mēs izdomājām akciju. 

Esi aktīvs 15. nedēļā un pasūti sev kā paraugu jauno kubiņu, salmiņu griezēju Fusion Master sistēmai. Vienam 

Konsultantam max. 1gb. 

1900776 Tikai metāla rīve, cena 42,90 EUR.  

1900777 Metāla rīve un gredzens ar presi, cena 75,50 EUR. 

 

Tik ilgi, kamēr ir noliktavā:  

1. tikai 15. nedēļā 1900730 sporta dvielis oranžā krāsā ar 15% atlaidi.  Cena 17,00 EUR. Ietaupiet 3 EUR, 

2. 332 “Gardums” lielais (30x22x10 cm) ar 10% atlaidi. Cena 17,90 EUR. Ietaupiet 2 EUR, 

3. 9480 Eco pudelu komplekts  (750 ml.* 2 gb.). Cena 11,90 EUR. Ietaupiet 5,90 EUR. 

 
Ja esat izlasījis šo vēstuli, tad Jums papildus bonuss! Esiet aktīvs 15. nedēļā, plānojiet ballītes uz  atlikušajām aprīļa 

nedēļām un jau nākamajā pasūtījumā varat iekļaut dāvanu par plānošanu 4008444 Kārbiņu “Pipariņš” zaļā krāsā, 

cena 2,90 EUR. 

 
Novēlu jums jauku nedēļu! 

Jūsu Ļena 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Привет героям! 
Эта неделя была очень знаменательной! Благодаря Юбилею дистрибьюции мы оказались на втором месте в 
Балтии по продаже! Это очень приятно! 
У нас было 115 активных консультантов из 935, что тоже хорошо! Спасибо всем активным консультантам! Для 
нас это очень ценно и важно! 
 
На собрании во вторник мы провели конкурс рецептов и лотерею. Фотографии можно посмотреть в нашей 
группе на Фейсбуке. 5 лучших консультантов по продаже на 14 неделе в подарок получили духи! 

Фокус 15 недели на активность группы и стандарт 1-2-1\2. 
Старайтесь удержать его и получить денежный бонус, это всегда приятно! 
Для того, чтобы помочь вам в работе мы придумали акцию: 
Будьте активны на 15 неделе и закажите для себя образец новой терки-крокодила для системы Fuzion Master 
. 1 шт. На 1 консультанта. 

1900776 Только металлическая терка, цена 42,90 евро.  

1900777 Металлическая терка и кольцо с прессом, цена 75,50 евро. 

 

Пока есть на складе: 

1. Только на 15 неделе 1900730 спортивное полотенце оранжевого цвета со скидкой 15%, 17 евро. 
Экономия 3 евро. 

2. 332 Лакомка большая (30х22х10 см), скидка 10%, цена 17,90 евро. Экономия 2 евро. 

3. 9480 Комплект Эко-бутылок 750 мл. 2 шт, цена 11,90. Экономия 5,90 евро. 

 

Если прочитали это письмо, для вас бонус: будьте активны на 15 неделе, запланируйте вечеринку на другие 

недели апреля и закажите уже в этом заказе подарок за датирование:  

4008444  "Pipariņš", Зеленая, цена 2,90€. 

 

Желаю вам хорошей недели, 

Ваша Лена 

 


