
 

23. nedēļas rezultāti / Результаты 23 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. JŪRMALA (Latvija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits: / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 284 

2. AVANTI (Igaunija) 111 

3. DAUGAVA (Latvija) 109 

4. MONA (Igaunija) 108 

5. RIGALAND (Latvija) 82 

6. JŪRMALA (Latvija) 69 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. BITĪTE (Gelena) 1220 EUR 

2. FORTŪNA (Svetlana) 1190 EUR 

3. ANNA (Anfisa) 871 EUR 

4. SHIK (Viktorija) 547 EUR 

5. RAITAS (Ināra) 545 EUR 

 

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

1. ANFISA (9301) 629 EUR 

2. SVETLANA (4101) 432 EUR 

3. JEĻENA (8301) 331 EUR 

4. IRINA (1209) 324 EUR 

5. INĀRA (5101) 283 EUR 

 

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

2601 Aļona 2901 Gelena 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. – 23. nedēļas rezultātiem: /  

Потенциальные кандидаты по результатaм на 22 – 23 неделe: 

Grupas vadītājs 22.nedēla 23.nedēla 

2901 (Gelena)   

3901 (Olga)   

4101 (Svetlana)   

5101 (Ināra)  +2 konsultanti 

7501 (Larisa)   

8401 (Dace)  +1 konsultants 

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: 

 

 

Dārgie draugi! 

Ir sākusies 24. nedēļa - viena no trim svarīgākajiem gadā! Šonedēļ mēs svinam Tupperware Nordic dzimšanas dienu! 

Ir svarīgi sasniegt 100% konsultantu aktivitāti. Šīs nedēļas rezultāti apliecinās cik konsultantu mums ir. Tas, tiešām, ir 

ļoti svarīgi! 

 

Pievērsiet uzmanību papildu piedāvājumam 24. nedēļā, kas tika publicēts tikai pirmdien, - mikrošķiedras dvielīšu 

komplekts un Samba kvadrātveida šķīvji! 

 

Kā arī pievērsiet uzmanību aktivitātes dāvanai! Ja grupa izpildīs plānu, tad visi aktīvie konsultanti ar pārdošanu 200 

EUR un vairāk, saņems burvīgu Allegra komplektu baltā un zilā krāsā. 

 

Kā papildus prēmija ikvienam, kuram pārdošanas apjoms būs 200 EUR un vairāk, - loterija, kur mēs izlozēsim greznu 

koferi un 4 somas dažādiem mērķiem - sporta, datora, ceļojumu un aukstumsomu. Izloze notiks sapulcē, otrdien, 

21.jūnijā,  plkst. 18:00. 

 

Vēlos atgādināt par jūnija mēneša izsaukumu: 

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. 

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) 



 

Ja jūs esat konsultants: 

1. Personīgi uzaicināt 3 jaunus konsultantus jūnijā. 

2. Kļūt par grupas vadītāju jūnijā! 

 

Novēlam jums produktīvu 24. nedēļu un 100% konsultantu aktivitāti! 

Tas būs pieklājīgi 24. nedēļā - Nordic dzimšanas dienas nedēļā visiem konsultantiem būt aktīviem! 

 

Ja izlasījāt 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%. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Дорогие друзья!  

Началась 24 неделя – одна из трех самых важных в году! На этой неделе мы отмечаем  день рождения 

Tupperware Nordic! Важна 100% активность консультантов.  Это, на самом деле, очень важно! Эта неделя 

покажет Нордику сколько реальных консультантов у нас работает. 

 

Обратите внимание на дополнительные предложения 24 недели, которые были объявлены только  в 

понедельник – комплект салфеток из микрофибры и квадратные тарелочки!  

 

Обратите внимание на подарок активности при заказе на 200 евро и выше, если группа выполнит план – 

шикарная серия Аллегра бело-голубого цвета.  Нужно всем!  

 

Как дополнительный бонус для всех, чьи заказы будут свыше 200 евро – лотерея, где мы разыграем 

шикарный чемодан и 4 сумки для разных целей – спортивную, для компьютера, для путешествий и сумку-

холодильник. Лотерея пройдет на собрании во вторник в 18.00.  

 

 И напоминаю про вызов на весь месяц -  

 

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 24 недели и 100% активности консультантов!  

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%. 


