
 

36. nedēļas rezultāti / Результаты 36 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. JŪRMALA (Latvija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits: / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 133 

2. MONA (Igaunija) 69 

3. AVANTI (Igaunija) 56 

4. DAUGAVA (Latvija) 48 

5. RIGALAND (Latvija) 48 

6. JŪRMALA (Latvija) 39 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. ANNA (Anfisa)  832 EUR 

2. ZELTA ĀBELE (Dace) 633 EUR 

3. RAITAS (Ināra)  462 EUR 

4. BITĪTE (Gelena) 343 EUR 

5. FORTUNA (Svetlana) 331 EUR 

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

1. INĀRA (5101) 252 EUR 

2. LĪGA (4907) 209 EUR 

3. VIJA (8606) 149 EUR 

4. IVETA (3801) 149 EUR 

5. SVETLANA (6101) 145 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 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. 

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 

31.-34.nedēļas rezultāti: / Pезультаты  31 -34 недели: 
Grupas vadītājs Prēmija 

5101 (Ināra)              100,00 EUR 
8401 (Dace)              100,00 EUR 

 

 

Grupas vadītājs 35.nedēļa 36.nedēļa 

GELENA (2901)   

SVETLANA (4101)   

INĀRA (5101)   

DACE (8401)   

ANFISA (9301)  +3 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.) 

Maijs 
(18.-21.) 

Jūnijs 
(22.-25.) 

Jūlijs 
(26.-30.) 

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

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

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

Kons. 
Nr. 

Augusts 
(31.-34.) 

8401 procesā (4) 

9301 nav 

5101 procesā (4) 

 

Cienījamā komanda! 

Atvainojiet, ka pagājušajā nedēļā jūs nesagaidījāt vēstuli. Šajās 2 nedēļās es vadīju 12 pasākumus un vienu dienu 

strādāju izstādē. Un ko es jums jaunu un interesantu pavēstīšu? Programma septembrī ļoti laba! Ja jūs strādājat, tad 

tā darbojas! 

Ināra atkal ir piemērs, kam sekot. Viņa jau ir sasniegusi 2000 EUR pārdošanu, lai gan nedēļa ir tikko sākusies! Varonis! 

 

37. nedēļa rit pilnā sparā! Stilīgākie piedāvājumi! Stilīgākās dāvanas un iespējas! Par 300 EUR pārdošanu namamāte 

dāvanā saņem vērtīgu virtuves piederumu komplektu! Jums par 250 EUR aktivitāti  - jaunums - fondju! Katram 

aktīvajam konsultantam par  2 prezentācijām - jaunums 60 EUR vērtībā - ULTRA PRO apaļš  -  pīrāgiem, siera kūkām, 

burgeriem, tortēm, un daudz kam citam! Sapnis! Un pat ar vāku! 

Ja jūs neesat saņēmuši savas grupas plānu septembrim, lūdzu dodiet man ziņu! Es sūtīju īsziņas, esot Vācijā, un, 

izrādās, daudzi nav saņēmuši. 

 

37. nedēļa - tā ir iespēja, lai jūs varētu nopelnīt labu naudu! No 200 EUR pārdošanas, 40 EUR jums kabatā! Plus Ultra 

Pro! Vai tas ir slikti? 

Atcerieties par izaicinājumu, kurš pārdos visvairāk lielos bļodu komplektus,  tas lidos uz Kopenhāgenu. Distribūcija, 

kas pārdod lielāko skaitu šo komplektu uz grupu, saņems voučeru 300 EUR vērtībā! 

 

Top 10 pēc personiskās pārdošanas dosies ar mums ceļojumā! 

 

Viesi nevēlas pirkt par pilnu cenu? Rekrutējiet un dosimies uz ROZĀ FLAMINGO BALLĪTI Rīgā, viesnīcā Radisson Blue 

Hotel (bijusī viesnīca “Latvija”)! Tie būs lieli svētki, un mums vajadzētu tur būt! Kā tas izskatīsies, sabrauks viesi, bet 

saimnieki mājās uz dīvāniem . Mēs taču tādi neesam, mēs esam gudri, skaisti un viesmīlīgi! Tiesa? 

 

Pievērsiet uzmanību mājaslapā izstrādājumiem, kas jaunajā katalogā nebūs! Jauno katalogu mēs prezentēsim jau  

otrdien. 

 

Es jūs mīlu un novēlu mums visiem milzīgas pārdošanas! Apskauju katru, kurš gaida mūsu vēstules! Lūdzu sūtiet man 

īsziņu uz numuru: 20383810 ar tekstu: “Es esmu gudriniece” un piedalieties loterijā! Izlozēsim 3 balvas otrdien! 

 

Jūsu Ļena 

 

 

 



Дорогая команда!  

Простите, что за прошлую неделю вы не дождались письма. За эти 2 недели я провела 12 мероприятий и один 

день отработала на выставке. И что я вам скажу? Программа сентября крутая! Если работать, она работает!  

Инара снова пример для подражания. Она уже сделала продажу 2000 евро, хотя неделя только началась! 

Герой!  

 

37 неделя идет и кипит! Самые крутые предложения! Самые крутые подарки и возможности! За 300 евро - 

хозяйке комплект инструментов! Вам за активность 250 - новинка - фондю! Каждому активному консультанту 

за 2 вечеринки - новинка стоимостью 60 евро - УЛЬТРА ПРО круглая для пирогов, чизкейков, котлет, тартов и 

многого другого! Мечта! Еще и с крышкой!  

Если вы не получили план для своей группы - дайте знать! Я высылала их из Германии и многие смс не дошли.  

 

37 неделя - это возможность для вас заработать хорошие деньги! При продаже в 200 евро - 40 евро у вас в 

кармане! Плюс ультра про! Разве плохо?  

Помните о вызове, кто продаст больше всех комплектов Башен мисок Tupperware - полетит в Коренгаген. А 

дистрибьюция, которая продаст больше всего таких комплектов на группу, получит ваучер в 300 евро!  

 

Лучшие 10 по личной продаже едут с нами на экскурсию!  

 

Не хотят гости покупать по полной цене? Рекрутируйте и поедем на розовую вечеринку в гостиницу Латвия в 

Риге! Это будет грандиозное торжество и мы должны там быть!!! Приедут гости, а хозяева по домам на 

диванах. Мы не такие, мы умницы и красавицы! Правда?  

 

Обратите внимание на сайте на изделия, которые выходят из каталога. Новый представим уже во вторник.  

 

Люблю вас и желаю нам всем крутых продаж!!!! Обнимаю каждую умницу, которая ждет наших писем! 

Отправьте мне смс на номер: 20383810 с текстом: я умница и примите участие в лотерее! Разыграю 3 приза во 

вторник! 

 

Ваша Лена!  

 


