
 

19. nedēļas rezultāti / Результаты 19 недели 

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

2. AVANTI (Igaunija)  

3. MONA (Igaunija) 

4. JŪRMALA (Latvija) 

5. DAUGAVA (Latvija)  

6. RIGALAND (Latvija) 

Aktīvo konsultantu skaits: / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 363 

2. DAUGAVA (Latvija) 147 

3. MONA (Igaunija) 146 

4. AVANTI (Igaunija) 141 

5. JŪRMALA (Latvija) 130 

6. RIGALAND (Latvija) 88 

Nedēļas talants / Талант недели: 

OLGA (3901) ir uzaicinājusi 4 jaunus konsultantus un nopelnījusi bezmaksas dalību Jubilejas pasākumā 

Tallinā! 

LEPOJAMIES UN SVEICAM! 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. BITĪTE (Gelena) 845 EUR 

2. PANTERA (Aija) 808 EUR 

3. RAITAS (Ināra) 803 EUR 

4. FORTŪNA (Svetlana) 662 EUR 

5. ANNA (Anfisa) 566 EUR 

 

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

1. GELENA (2901) 551 EUR 

2. AIJA (7901) 492 EUR 

3. INĀRA (5101) 480 EUR 

4. SVETLANA (6101) 361 EUR 

5. LUDMILA (8001) 314 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.-19.nedēļas rezultātiem: /  

Потенциальные кандидаты по результатaм на 18-19 неделe: 

Grupas vadītājs 18.nedēļa 19.nedēļa 

2901 (Gelena)   

3901 (Olga) + 1 konsultants + 1 konsultants 

4101 (Svetlana)  + 2 konsultanti 

5101 (Ināra) + 1 konsultants  

8401 (Dace)   

8901 (Natālija) + 1 konsultants + 1 konsultants 

9301 (Anfisa) + 1 konsultants + 2 konsultanti 

 

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: 

 

 

Sveikas, dārgās meitenes! 

Mēs  esam varoņi! Izpildījām “Dream Team” plānu! Tas nozīmē, ka visi aktīvie grupu vadītāji drīzumā saņems Samba 

bļodu komplektu gaiši zilā krāsā! Paldies jums par komandas darbu! 

 

Mēs esam  saņēmuši papildus pārdošanas piedāvājumus 20.-21.nedēļai! Skatiet tos mūsu mājaslapā, ja neesat 

redzējuši! Samba komplekts tikai 19,90 EUR! Viesim - sviesta nazis! 

 

Neaizmirstiet, lūdzu, par standarta 1-2-1/2 izpildi. Daži vadītāji šomēnes saņems jau 100 EUR bonusu. Tas ir jauki! 

 

Mēs sākam darbu ar demo stendu. Ja jums ir vēlme pievienoties un strādāt, lūdzu, paziņojiet! 

 

Novēlam Jums jauku nedēļu un atgādinām, ka otrdien tiks prezentēts jaunais katalogs! 

 

Saņemot 20. nedēļas pasūtījumu, Aļonai sakiet: “Vasara - Tupperware laiks!”un saņemiet dāvanā jauno katalogu! 

Kā arī jūs varat pasūtīt: 

4004036 “Vīra roku” spilgti rozā krāsā (5 gb.), cena 3,55 EUR. 

 

______________________________________________________________________________________________ 

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 



 

Здравствуйте, дорогие девчата!  

Мы -герои! Аж выполнили план акции Dream Team! Это значит, что все активные руководители групп вскоре 

получат в подарок комплект чаш Самба голубого цвета! Спасибо вам за командную работу!  

 

На 20-21 неделю мы получили дополнительные предложения! Посмотрите их на сайте, пожалуйста, если еще 

не видели! Комплект Самба всего за 19,90 евро! Гостю - нож для масла!  

 

Не забывайте, пожалуйста, про стандарт 1-2-1/2. Некоторые руководители в этом месяце получат уже 100 

евро бонусом. Приятно!  

 

Мы начинаем работу с демо-стендами. Если у вас есть желание присоединиться и поработать - сообщайте!  

 

Желаем вам хорошей недели и напоминаем, что уже во вторник в свет выйдет новый каталог!!!!   

 

При получении заказа 20 недели скажите Алене: лето - время Tupperware! И получите новый каталог в 

подарок!  

А также можете заказать:  

4004036 мужская рука ярко розового цвета (5 штук) 3.55 евро. 


