
 

22. nedēļas rezultāti / Результаты 22 недели 

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

2. MONA (Igaunija) 

3. AVANTI (Igaunija)  

4. JŪRMALA (Latvija) 

5. RIGALAND (Latvija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits: / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 433 

2. MONA (Igaunija) 174 

3. AVANTI (Igaunija) 141 

4. DAUGAVA (Latvija) 130 

5. JŪRMALA (Latvija) 108 

6. RIGALAND (Latvija) 102 

 

Nedēļas talants / Талант недели: 

ANFISA (9301) jau 12 gadus ir kopā ar Tupperware komandu! Pateicoties iespējām, ko piedāvā 

Tupperware, ir pilnveidojusies kā personība un mainījusi savu dzīvi pozitīvā virzienā. 

LEPOJAMIES UN SVEICAM! 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. BITĪTE (Gelena) 1264 EUR 

2. RAITAS (Ināra) 1063 EUR 

3. FORTŪNA (Svetlana) 1040 EUR 

4. PANTERA (Aija) 843 EUR 

5. BRILLIANT (Vita) 749 EUR 

 

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

1. INNA (9404) 636 EUR 

2. ANFISA (9301) 527 EUR 

3. GELENA (2901) 417 EUR 

4. JŪLIJA (5104) 412 EUR 

5. INĀRA (5101) 407 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:/ Akтивность 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: /  
Pезультаты  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 
 
 

18.-21.nedēļas rezultāti: / 
Pезультаты 18-21 недели: 
Grupas vadītājs Prēmijas summa 
3901 (Olga)              100,00 EUR 
4101 (Svetlana) 100,00 EUR 
5101 (Ināra)              100,00 EUR 
8901 (Natālija)              100,00 EUR 
8401 (Dace)                     50,00 EUR 
9301 (Anfisa)                   50,00 EUR 

 

Potenciālie kandidāti pēc 22.nedēļas rezultātiem: /  

Потенциальные кандидаты по результатaм на 22 неделe: 

Grupas vadītājs 22.nedēla Grupas vadītājs 22.nedēla 

2901 (Gelena)  5101 (Ināra)  

3901 (Olga)  7901 (Aija)  

4101 (Svetlana)  8401 (Dace)  

4701 (Gaļina)  8901 (Natālija)  

4901 (Aija)  9301 (Anfisa)  

 

 

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.) 

Maijs 
(18.-21.) 

4101 nav Izpildīts (2) Izpildīts (3) nav procesā (2) 

8401 nav Izpildīts (3) Izpildīts (2) nav procesā (2) 

9301 Izpildīts (2) Izpildīts (3) Izpildīts (2) nav procesā (4) 

Jauno grupu vadītāji: 

 

 

 

Sveiki, varoņi! 

Kārtējo nedēļu esam ražīgi pastrādājuši! 22.nedēļa bija izdevīga un stratēģiski ļoti  gudra nedēļa! 

 

23. nedēļā ir pēdējā iespēja pasūtīt saldētavas kārbiņas FreezerSmart (1,1L *gb.) ar 50% atlaidi! Pievērsiet uzmanību, 

piedāvājums, tiešām, ir ļoti izdevīgs! 

 

Vēl 23. nedēļā mēģiniet noturēt un izpildīt grupas vadītāja standartu 1-2-1/2, kad aktīvs ir pats grupas vadītājs un 

grupā aktīvi ir vismaz 2 konsultanti! Jūnijā jums ir iespēja rekrutēt jaunus konsutantus un saņemt dāvanu par jauno 

konsultantu un bonusu 50, 100 vai 150 EUR apmērā (grupas vadītāja standarts 1-2-1/2)! Būtu lieki?  

 

23. -24. -25. nedēļā mums ir vilinoša rekrutēšanas programma. Dāvana jaunajam konsutlantam un tam, kurš 

uzaicināja, kompakto kārbu komplekts. Bet šie komplekti mums ir tikai pirmajiem 50 jaunajiem konsultantiem. 

Pasteidzieties pasūtīt sev dāvanu! Sūtiet jauno konsultantu datus īsziņā Ļenai! 

 

 

Kons. 
Nr. 

Janvāris 
(53.-4.) 

Februāris 
(5.-8.) 

Marts  
(9.-12.) 

Aprīlis 
(13.-17.) 

Maijs 
(18.-21.) 

5101 x x Izpildīts (2) Procesā (2) procesā (3) 

3901 x Izpildīts (2) nav Procesā (3) procesā (2) 



Jauns izsaukums visiem - iespēja doties biznesa izbraucienā uz Tartu 8.-9. jūlijā, apmeklēt distribūtori Natāliju 

Morinu! Vai jūs vēlaties piebiedroties? Izvēlieties variantu! 

 Ja jūs esat grupas vadītājs: 

1. Izpildīt grupas vadītāja standartu 1-2-1/2 jūnijā. 

2. Sasniegt Vangarda  pārdošanas līmeni jūnijā. 

3. Uzaicināt 3 jaunus konsultantus. 

 

Ja jūs esat konsultants: 

1. Personīgi uzaicināt 3 jaunus konsultantus jūnijā. 

2. Kļūt par grupas vadītāju jūnijā! 

 

Novēlam jums veiksmīgu 23. nedēļu un 100%  apņēmības un mērķtiecīga noskaņojuma uz 24. nedēļu! Tas būtu 

pieklājīgi, ka 24.nedēļā - Tupperware Nordic dzimšanas dienas nedēļā, aktīvi būtu visi konsultanti!  

 

Ja esat izlasījis šo vēstuli līdz galam, tad 23. nedēļā jūs varat pasūtīt: 

1900759 Mini-Max (950 ml), cena 9,90 EUR, atlaide – 10%, 

1900782 kārbiņa “Signature” rozā krāsā, cena 8,90 EUR, atlaide – 10%. 

______________________________________________________________________________________________ 

Привет героям!  

Отлично отработали очередную неделю! Выгодную и очень умную неделю!  

 

На 23 неделе есть последняя возможность заказать фризер-мейт коробочки по 1,1 л. С 50% скидкой! Обратите 

внимание! Предложение очень выгодное!  

 

На 23 неделе постарайтесь удержать стандарт руководителя: активен сам и в группе 2 активных! B июне 

cможете рекрутировать, получить подарок за нового консультанта и дополнительно бонус 50-100-150 евро 

(стандарт 1-2-1/2). Разве будут лишними?  

 

На 23-24-25 неделях у нас есть хорошая программа рекрутирования. Подарок - комплект компактных лотков и 

вам и вашему новичку. Но! У нас таких комплектов только для 50 первых новичков. Торопитесь 

зарезервировать себе подарок! Присылайте Лене смс с данными!   

 

Новый вызов для всех - возможность поехать на бизнес-пикник в гости к Наталье Мориной в Тарту 8-9 июля! 

Хотите? Выбирайте вариант, если вы руководитель:  

1. Достигнете в июне стандарт 1-2-1/2.  

2. Или - достигнете Вангард продажи в июне.  

3. Или - пригласите 3 новых консультантов.  

 

Если вы консультант:  

1. Пригласите лично 3 новых консультантов в июне.  

2. Или станьте руководителем группы!  

 

Желаем вам хорошей 23 недели и 100% настроя на 24 неделю! Будет вежливо всем консультантам быть 

активными на 24 неделе - в день рождения Нордика.  

 

Если вы дочитали это письмо до конца, то можете заказать на 23 неделе:  

1900759 Мини-Макс (950 мл.),  цена 9,90 евро, скидка -10%, 

1900782 Signature розового цвета, цена 8,90 евро, скидка – 10%. 


