
 

20. nedēļas rezultāti / Результаты 20 недели 

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

2. AVANTI (Igaunija)  

3. MONA (Igaunija) 

4. RIGALAND (Latvija) 

5. DAUGAVA (Latvija)  

6. JŪRMALA (Latvija) 

Aktīvo konsultantu skaits: / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 323 

2. AVANTI (Igaunija) 138 

3. MONA (Igaunija) 131 

4. DAUGAVA (Latvija) 113 

5. RIGALAND (Latvija) 84 

6. JŪRMALA (Latvija) 60 

Nedēļas talants / Талант недели: 

LUDMILA (7101) konsultanta darbu sāka šī gada janvārī. Martā kļuva par grupas vadītāju. Maijā jau uzsāka 

darbu ar demo stendu. Pēc perosnīgās pārdošanas apjoma 20.nedēļā ierindojās pirmajā vietā! 

LEPOJAMIES UN SVEICAM! 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. FORTŪNA (Svetlana) 1240 EUR 

2. KREATIV (Natālija) 887 EUR 

3. ZELTA ĀBELE (Dace) 768 EUR 

4. BITĪTE (Gelena) 722 EUR 

5. RAITAS (Ināra) 606 EUR 

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

1. LUDMILA (7101) 423 EUR 

2. TATJANA (6402) 410 EUR 

3. JEĻEA (8301) 406 EUR 

4. ŅINA (4144) 369 EUR 

5. AĻONA (2601) 355 EUR 

 

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

2601 Aļona 2901 Gelena 3501 Larisa 3901 Olga 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 20.nedēļa 

2901 (Gelena)    

3901 (Olga) + 1 konsultants + 1 konsultants  

4101 (Svetlana)  + 2 konsultanti  

5101 (Ināra) + 1 konsultants   

8401 (Dace)   + 2 konsultanti 

8901 (Natālija) + 1 konsultants + 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: 

 

 

Sveiki, draugi! 

20. nedēļa ir aizritējusi! Mēs esam malači! 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šonedēļ mēs atkal sasniedzām pārdošanas apjoma pieaugumu! Aplausi jums! 

21. nedēļa ir pēdējā maija mēnesī! Lūdzu pievērsiet uzmanību programmai, tā ir brīnišķīga! Ir piedāvājumi visām 

gaumēm! Nepalaidiet garām! Par godu Braunie Weiss dzimšanas dienai, starp visiem 21. nedēļas pasūtījumiem mēs  

izlozēsim loterijā 5 dāvanas! Izloze notiks sapulcē, 7. jūnijā plkst. 18:00. 

 

Vēl viens krāšņs notikums, lai atgādinātu namamātēm un klientiem par sevi, ir iznācis jaunais katalogs!  

Mēs dodam jums ieteikumus, kā  par to pastāstīt prezentācijā! 

 

Jaunais katalogs. Prezentācija. 

Moderna meitenes gaida jauno apģērbu kolekciju, modernas namamātes gaida jauno Tupperware katalogu. 

Tagad trīs reizes gadā. 

Top ziņa - cenas ir palikušas tādas pašas! 
1. Allegra. Grezna bļoda glabāšanai kā krāšņa kleita. Nav domāta ikdienā mīklas mīcīšanai vai šašlikam, bet gan  

svinīgiem pasākumiem. 

2. Pudeles tagad tikai ar atveri. Jaunas krāsas! 

3. FreezerSmart jauns izmērs (2,25L) zivju filejām, pankūkām, pīrāgiem. 

4. Jaunas fotogrāfijas sīpolu un kartupeļu kastēm. Atšķirīgi izskatās visa sērija. 

5. VentSmart (800 ml) - jauns izmērs. 

6. Mikrošķiedras. Visām virsmām. 

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 



7. Dziļā pavārnīca ar caurumiem. 

8. Jauns dārzeņu mizotāju CLICK komplekts. 

9. Elastīgais sadales dēlis. 

10. “Mandochef” smalkā rīve. 

11. Kanniņa ar iedaļām ( 1,25 L). 

12. Pīrādziņu forma. 

13. Silikona forma “Karalis”. 

 

Jaunā kataloga galvenais uzsvars - Tupperware - kulinārijas uzņēmums. 7 modernas, jaunas receptes.  

Ziņojiet par to savām namamātēm un plānojiet prezentācijas! 

 

Nedēļas piedāvājums 

1900781 Mini trio bļodiņa bērniem (200 ml), cena 3,90 EUR. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Привет друзья!  

20 неделя позади! И мы с вами умницы!  

Снова добились роста продаж на этой неделе! Аплодисменты вам!  

21 неделя - последняя в мае! Обратите внимание на программу - она чудесная! Есть предложения на любой 

вкус! Не пропустите! Среди всех заказов 21 недели мы разыграем в лотерее 5 подарков в честь дня рождения 

Брауни Вайс! Розыгрыш состоится на собрании 7 июня в 18.00.  

 

Еще один шикарный повод напомнить о себе хозяйкам и клиентам - выход нового каталога.  

Даем вам шпаргалку, как о нем рассказывать на презентациях!  

 

Новый каталог. Презентация.  

Модные девушки ждут новые коллекции одежды, модные хозяйки ждут выход новый каталог Tupperware.  

Теперь 3 раза в год.  

Главная новость - цены остались прежними. !!!! 

1. Аллегра. Шикарные чаши для хранения, как шикарное платье. Не чаша для теста, не шашлычница - парадно 

выходной вариант.  

2. Бутылки теперь только с носиком. Новые цвета!  

3. Фризер смарт нового размера (2,25L). Для филе рыбы, блинчиков, пирожков.  

4. Новые фото луковых, картофельных коробок. Сразу смотрится иначе вся серия.  

5. Вент смарт - новый размер 800 мл. В каталоге.  

6. Микрофибра. Для всех поверхностей. 

7. Шумовка. Лопатка блинная.  

8. Комплект овощечисток Клик. 

9. Доска разделочная гибкая.  

10. Насадка для мандошефа.  

11. Кувшин ( 1,25 L).  

12. Пирожочница.  

13. Король. Силиконовый.  

 

Главный акцент нового каталога - тапперваре - кулинарная компания. 7 шикарных новых модных рецептов. 

Сообщайте хозяйкам и планируйте вечеринки!  

 

Возможность этой недели:  

1900781 Мини чаша трио (200 ml),, цена 3,90 евро. 


