
 

33. nedēļas rezultāti / Результаты 33 недели 

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

2. AVANTI (Igaunija)  

3. RIGALAND (Latvija) 

4. MONA (Igaunija) 

5. DAUGAVA (Latvija)  

6. JŪRMALA (Latvija) 

Aktīvo konsultantu skaits: / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 164 

2. AVANTI (Igaunija) 63 

3. DAUGAVA (Latvija) 40 

4. MONA (Igaunija) 35 

5. RIGALAND (Latvija) 31 

6. JŪRMALA (Latvija) 18 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. ZELTA ĀBELE (Dace)  786 EUR 

2. RAITAS (Ināra) 660 EUR 

3. KREATIV (Natālija) 518 EUR 

4. ANNA (Anfisa) 448 EUR 

5. BITĪTE (Gelena) 407 EUR 

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

1. SVETLANA (4101) 401 EUR 

2. ANFISA (9301) 339 EUR 

3. JEĻENA (8301) 313 EUR 

4. INĀRA (5101) 302 EUR 

5. NATĀLIJA (8901) 300 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 31.nedēļa 32.nedēļa 33.nedēļa 

5101 (Ināra) +1 konsultants  +2 konsultanti 

 
 
 

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) Izpildīts (2) procesā (2) 

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

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

 

Sveiciens visiem! 

Uzmanības centrā šajā nedēļā – jaunu konsultantu uzaicināšana, 

jaunu konsultantu uzaicināšana, 

jaunu konsultantu uzaicināšana,  

jaunu konsultantu uzaicināšana! 

Tik izdevīgi nav bijis nekad! 

Vakar mēs izsludinājām konkursu, kur balvā varēs saņemt bļodu komplektu. Tieši to, ko jūs varat pasūtīt tagad par 

29,90 EUR vai 19.90 EUR, izpildot citus nosacījumus. 

Paskatieties statistiku par dienu: 

1016 “posti”, 7271 skatījumi, 540 komentāri, kur cilvēki raksta to, kāpēc viņi vēlas šo komplektu. Tas liecina, ka 

cilvēkiem patīk mūsu produkti un viņi vēlas tos savās mājās. Tas ir instruments jums domāt un rekrutēt. 

Vai visi jūsu klienti zina par mūsu akciju? 

Ir atlikušas tikai 3 dienas, lai par to pastāstītu un izmantotu šo vienreizējo piedāvājumu un apstākļos. Jaunā 

konsutlanta ietaupījums 388 EUR! Extra Chef un Turbochef tikai par 14,90 EUR! Fantastisks piedāvājums! 

 

 
Un vairs nekādu citu ziņu! 

Reiz  Jums tika dota iespēja kļūt par Tupperware konsultantu, tāpēc, tieši tagad, aicinu  šo iespēju piedāvāt arī Jūsu 

paziņām un  draugiem! 

Jūsu Lena! 

_______________________________________________________________________________________________ 



Привет всем!  

Фокус этой недели – приглашение новичков,  

приглашение новичков,  

приглашение новичков, 

приглашение новичков, 

 приглашение новичков!!! 

Никогда еще не было так выгодно!  

Вчера мы запустили конкурс , где главный приз – комплект мисок. Тот самый, который вы можете сейчас 

заказать за 29,90 или 19,90 евро, при выполнении других условий.  

Посмотрите на статистику за сутки: 

1016 репостов, 7 271 просмотр,  540 комментариев, где люди пишут, зачем им нужен этот комплект. Это 

показатель, что людям нравится наша продукция и они хотят ее иметь у себя в домах. Это инструмент вам 

подумать и рекрутировать.  

Все ваши клиенты знают о нашей акции?  

Осталось всего 3 дня, чтобы рассказать и воспользоваться этими сумасшедшими условиями.  Экономия для 

новичка 388 евро! Экстра-шеф и смуф-чоппер всего за 14,90 евро!  Фантастика!  

 
И никаких новостей больше!  

Когда то вам дали возможность  прийти в Tupperware, так дайте сейчас эту возможность вашим знакомым!  

Ваша Лена!  

 


