
 

18. nedēļas rezultāti / Результаты 18 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) 425 

2. MONA (Igaunija) 154 

3. AVANTI (Igaunija) 129 

4. DAUGAVA (Latvija) 102 

5. RIGALAND (Latvija) 81 

6. JŪRMALA (Latvija) 55 

Nedēļas talants / Талант недели: 

SVETLANA (4101) aprīlī sasniedza Vangarda pārdošanas 4.līmeni – 11059 EUR. 

LEPOJAMIES UN SVEICAM! 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. ANNA (Anfisa) 1403 EUR 

2. RAITAS (Ināra) 1127 EUR 

3. BITĪTE (Gelena) 963 EUR 

4. KREATIV (Natālija) 772 EUR 

5. FORTŪNA (Svetlana)   748 EUR 

 

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

1. INNA (9404) 564 EUR 

2. ANFISA (9301) 530 EUR 

3. JŪLIJA (5104) 439 EUR 

4. DANUTA (9308) 408 EUR 

5. INĀRA (5101) 313 EUR 

 

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

2601 Aļona 2901 Gelena 3501 Larisa 3901 Olga 7901 Aija 8401 Dace 8404 Anda 9301 Anfisa 

 

Grupu aktivitāte:/ Akтиность группы 

Grupas vadītāja izaicinājums 2.ceturksnī 
Ja grupas vadītājs 18.-21. nedēļā 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. 

13.-17.nedēļas rezultāti: / Pезультати  13 -17 недели: 

Grupas vadītājs Prēmijas summa 

3901 (Olga) 50,00 EUR 

4101 (Svetlana) 50,00 EUR 

5101 (Ināra) 50,00 EUR 

8901 (Natālija) 50,00 EUR 



 

Potenciālie kandidāti pēc 18.nedēļas rezultātiem: /  

Потенциальные кандидаты по результатaм на 18 неделe: 

Grupas vadītājs 18.nedēla Grupas vadītājs 18.nedēla 

2901 (Gelena)  8401 (Dace)  

3901 (Olga) + 1 konsultants 8601 (Vera) + 1 konsultants 

4101 (Svetlana)  8901 (Natālija) + 1 konsultants 

5101 (Ināra) + 1 konsultants 9301 (Anfisa) + 1 konsultants 

8001 (Ludmila) + 1 konsultants 9501 (Ilze)  

8301 (Jeļena)  

 

 

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.) 

4101 nav izpildīts izpildīts procesā 

8401 nav izpildīts izpildīts nav 

9301 izpildīts izpildīts procesā nav 
Jauno grupu vadītāji: 

 

 

Sveika, Sapņu komanda! 

Tupperware visā pasaulē 19. nedēļā vienojas svarīgam uzdevumam - 100% grupu  vadītāju aktivitātei! Kad mēs 

izpildīsim mērķi, tad visi aktīvie vadītāji 19. nedēļā, saņems krāšņu Samba bļodu komplektu zilā krāsā! 

No 50 grupu vadītājiem, mēs esam saņēmuši apstiprinošu atbildi no 32 vadītājiem! 

 

Pievērsiet uzmanību maija programmai! Tā ir brīnišķīga! Samba komplekts, terīnes, Optimum kārbas (3gb.) par 19,90 

EUR, kēksu formas un pirmo pārdošanā jauno dārzeņu mizotāju komplekts! Lūdzu, pievērsiet uzmanību 

izstrādājumiem, kas jaunajā katalogā vairs nebūs! Programma, lai sarīkotu interesantas ballītes! 

Šīs nedēļas prezentācijās mēs gatavojam rozes no cukini no maija bukleta –  

viegli pagatavojamas un nemaksā dārgi! 

Maijs - labs laiks, lai pacenstos un par aktivitāti nopelnītu brīnumaino katlu (4,8L) ar sietu  

galertu, zivju zupas, kukurūzas, sparģeļu, fritētu ēdienu un citu pagatavošanai! 

 

Dārgās meitenes, jūs esat labākās! Skaistākās, gudrākās, enerģiskākās! Pacentīsimies maijā un jūnijā ļoti labi 

pastrādāt un spīdēsim Jubilejas pasākumā Tallinā! Parādīsim, ka ne tikai lietuvieši un igauņi zina, kā pārdot! 

 

Ja izlasījāt šo vēstuli līdz beigām, tad ziniet noslēpumu, mūsu noliktavā ir mērkrūzes – sieti 100512, un tikai jūs varat 

pasūtīt. Kāpēc? Tāpēc, ka tās var labi izmantot ne tikai virtuvē, bet arī dārzā, lai izkaisītu pelnus uz rozēm vai 

krūmiem :) 

Kons. 
Nr. 

Janvāris 
(53.-4.) 

Februāris 
(5.-8.) 

Marts  
(9.-12.) 

Aprīlis 
(13.-17.) 

5101 x x izpildīts (2) Procesā (2) 

3901 x izpildīts (2) nav Procesā (3) 

6101 x x nav nav 

7101 x x nav nav 



 

Привет, dream team! Команда мечты! 
В мировом Tupperware на 19 неделе, важный вызов - 100% активность руководителей! Когда мы выполним 
цель, то все руководители, активные на 19 неделе, получат в подарок шикарный комплект Самба голубого 

цвета! 
Пока мы получили ответ от 32 руководителей из 50-ти! 

 
Обратите внимание на программу мая! Она прекрасна! Самба комплект, терины, оптимумы три штуки за 19,90, 

формы для кексов и набор овощечисток впервые в продаже! Обратите внимание на то, что уходит из 
каталога!!! Программа для интересных вечеринок! 

 
На этой неделе мы готовим розы из цуккини из буклета мая - легкий и недорогой рецепт! 

 
Май - время хорошо продавать и заработать себе в подарок чудо кастрюлю  

"стройняшка". Для холодца, ухи, кукурузы, фритюра, спаржи и прочего, прочего! 
 

Девочки дорогие, вы лучшие! Самые красивые, самые умные, самые энергичные! Давайте постараемся 
отлично поработать в мае и июне и будем блистать на Юбилее в Таллине! Покажем, что не только литовцы и 

эстонцы умеют продавать!!! 
 

Если вы дочитали до конца это письмо, то знайте секрет: у нас на складе есть еще кружки-сито 100512 и 
только вы можете их заказывать. Зачем? Затем, что ими не только хорошо пользоваться на кухне, но и в саду 
- чтобы распылить золу над розами или кустами. :) 

 

 


