
 

30. nedēļas rezultāti / Результаты 30 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. RIGALAND (Latvija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits: / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 181 

2. MONA (Igaunija) 93 

3. AVANTI (Igaunija) 87 

4. RIGALAND (Latvija) 78 

5. JŪRMALA (Latvija) 76 

6. DAUGAVA (Latvija) 65 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. ANNA (Anfisa)  1178 EUR 

2. BITĪTE (Gelena) 1128 EUR 

3. FORTUNA (Svetlana) 1021 EUR 

4. RAITAS (Ināra) 870 EUR 

5. GAĻINA (Gaļina)  687 EUR 

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

1. GAĻINA (3401) 687 EUR 

2. ANFISA (9301) 431 EUR 

3. VERONIKA (4164) 410 EUR 

4. MARINA (4122) 335 EUR 

5. INĀRA (5101) 328 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 9301 Anfisa 

 

Grupu aktivitāte:/ Akтивность группы 

Grupas vadītāja izaicinājums 3.ceturksnī 
Ja grupas vadītājs 26.-38. 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 (jūlijā) 50 EUR 
2. mēnesi pēc kārtas (augustā) 100 EUR 
3. mēnesi pēc kārtas (septembrī) 150 EUR 
Konsultants tiek uzskatīts par aktīvu, ja pārdošana ir 100 EUR vai vairāk. 
 

Grupas vadītājs 26.nedēļa 27.nedēļa 28.nedēļa 29.nedēļa 30.nedēļa 

5101 (Ināra)    +2 konsultanti  

8401 (Dace)    +1 konsultants +1 konsultants 

8901 (Natālija)      

9301 (Anfisa)  +1 konsultants +1 konsultants   

26.-30.nedēļas rezultāti: / Pезультаты  26 -30 недели: 
Grupas vadītājs Prēmija 

5101 (Ināra)              50,00 EUR 
8401 (Dace)              50,00 EUR 
9301 (Anfisa)              50,00 EUR 

 



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.) 

Jūnijs 
(22.-25.) 

Jūlijs 
(26.-30.) 

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

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

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

 

Sveiciens visiem! 

Paldies tiem 78 konsultantiem, kuri bija aktīvi 30. nedēļā, kamēr citi atpūtās. Aktīvo konsultantu skaits  katru nedēļu 

mums ir ļoti svarīgs rādītājs, ņemot vērā, ka sarakstā  ir 850 konsultantu, es vienmēr domāju par to, kā palielināt 

aktīvo konsutlantu skaitu. Sūtiet savas idejas uz e-pastu  twriga@gmail.com 

ar atzīmi "aktīvie konsultanti" un labākie ideju autori dāvanā saņems kaut ko retu no maniem krājumiem pēc izvēles! 

Es novērtēju to, ko jūs darāt, tāpēc labākie vasaras varoņi tiks aicināti uz īpašu biznesa izbraucienu ar distribūcijas 

Mona pārstāvjiem 19.-20 augustā. Daudziem tas būs pārsteigums. 

 

Jūlijs ir pagājis, priekšā augusts ar brīnišķīgu pārdošanas programmu! Fokuss - pasūtot 2 ātros smalcinātājus, Allegra 

bļoda dāvanā! 

Esiet aktīvi 31. nedēļā ar pasūtījuma summu vismaz 100 EUR un pasūtiet  4004671 divas sviestmaižu kārbiņas 

“Zebra” tikai par 3.25 EUR. Bet (!) tā nav septembra dāvana namamātei! 

 

 

 

Grupu vadītājiem 180 EUR 31. nedēļā + 180 EUR 32. nedēļā un saņemiet  t-kreklu ar Tupperware logo un Ilumina 

bļodu (2,5L)!  

 

 

 

 

Esiet aktīvi 32. vai 33.nedēļā ar pasūtījuma summu vismaz 180 EUR un tad varat pasūtīt lielo un mazo Fusion Master 

kubiņu, salmiņu griezēju! 

Augusta recepte - marinēti cukini (recepte brošūrā)! 

Torte "Maskava" - recepte tika izsniegta sapulcē!  

 

Tikai tiem, kuri lasa šo vēstuli var iegādāties: 

1900783 lielo “Gardumu” (30x22x10 cm) ar 10% atlaidi. Cena 17,90 EUR. Ietaupiet 2 EUR.  

1900736 Samba nazi ar 31% atlaidi. Cena 3,30 EUR. Ietaupiet 1,50 EUR.  

 

Jūsu Lena 

______________________________________________________________________________________________________ 

Всем привет!  

Спасибо 78 умницам, которые были активны на 30 недели, пока остальные отдыхали. Эта цифра очень важна 

для нас каждую неделю и я всегда думаю, как увеличить количество активных консультантов. При том, что по 

списку их у нас 850. Присылайте свои идеи на Мейл: twriga@gmail.com с пометкой "активные консультанты" и 

авторы лучших идей получат от меня в подарок что-то редкое из моих запасов на выбор!  

 

-10% 

mailto:twriga@gmail.com


Я ценю то, что вы делаете, поэтому лучшие герои лета будут приглашены на специальный бизнес-пикник с 

дистрибьюцией Мона 19-20 августа. Для многих это будет сюрприз.  

 

Июль прошёл, впереди чудесная программа августа! Фокус: при заказе чоппера 2 чаши Аллегра в подарок!  

Будьте активны на 31 неделе с заказом 100 евро и закажите 4004671 две бутербродницы с зеброй всего за 

3,25 евро. Но (!) это не подарок хозяйке сентября!  

 

 

 

Руководителям: 180 евро на 31 нед.+ 180 евро на 32 нед. = прикольная футболка с лого Tupperware и 

Илюмина (2,5л)!  

 

 

 

 

Будьте активны на 32 ИЛИ 33 180 евро, тогда сможете заказать насадки Fusion Master для нарезки соломкой 

крупной и мелкой!!!  

 

Рецепт августа - маринованные кабачки (рецепт в буклете)! 

Торт "Москва" - рецепт был на собрании!  

 

Только для тех, кто прочитал это письмо:   

1900783 Лакомка большая пляжная (30х22х10 см), скидка 10%, цена 17,90 евро. Экономия 2 евро. 

1900736 Нож Самба, скидка 31%, цена 3,30 евро. Экономия 1,50 евро. 

 

Ваша Лена 

 

 

-10% 


