
 

39. nedēļas rezultāti / Результаты 39 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) 340 

2. AVANTI (Igaunija) 152 

3. MONA (Igaunija) 150 

4. RIGALAND (Latvija) 93 

5. DAUGAVA (Latvija) 62 

6. JŪRMALA (Latvija) 61 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. FORTUNA (Svetlana)  1500 EUR 

2. ANNA (Anfisa) 1305 EUR 

3. RAITAS (Ināra)  1292 EUR 

4. BITĪTE (Gelena) 1200 EUR 

5. OLGA (Olga) 1030 EUR 

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

1. GELENA (2901) 634 EUR 

2. INĀRA (5101) 416 EUR 

3. ALLA (1403) 400 EUR 

4. VIKTORIJA (5901) 322 EUR 

5. SVETLANA (4101) 312 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 4.ceturksnī 
Ja grupas vadītājs 39.-52. 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 (oktobrī) 50 EUR 
2. mēnesi pēc kārtas (novembrī) 100 EUR 
3. mēnesi pēc kārtas (decembrī) 150 EUR 
Konsultants tiek uzskatīts par aktīvu, ja pārdošana ir 100 EUR vai vairāk. 
 

Grupas vadītājs 39.nedēļa 

OLGA (1401) 5 konsultanti 

MARIJA (1601)  

IRĒNA (1701)  

GELENA (2901) 4 konsultanti 

OLGA (3901) 1 konsultants 

SVETLANA (4101) 4 konsultanti 

INĀRA (5101) 2 konsultanti 

DACE (8401)  

ANFISA (9301) 4 konsultanti 

 



Kandidāti braucienam uz Barselonu: / Кандидаты на поездку  в Барселону 

Kvalifikācijas periods 2015.gada 53.nedēļa – 2016.gada 52.nedēļa. Vismaz 2 jauni konsultanti grupā katru mēnesi (vismaz 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.) 

Septembris 
(35.-38.) 

8401 procesā (4) procesā (4) 

9301 nav procesā (3) 

5101 procesā (4) procesā (2) 

 

Kandidāti braucienam uz Marbellu Spānijā: / Кандидаты на поездку  в Марбелью 

Kvalifikācijas periods 2016.gada 34.nedēļa – 2017.gada 5.nedēļa. Ceļojuma norises laiks - 2017.gada jūnijs.  

Kvalifikācijas noteikumi: 

 Vismaz 1 atdalīta grupa, 

 Vangarda pārdošana mātes grupā vismaz 30000 EUR, 

 pārdošana atdalītai grupai vismaz 10000 EUR, 

lai dotos ceļojumā ar vīru, mātes grupā jāsasniedz Vangarda pārdošana vismaz 40000 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveicināti! 

Pagājušā nedēļā bija dažas grupas, kas sasniedza lielisku rezultātu, bet, jāatzīst, ka kopējie rezultāti nav īpaši iepriecinoši! 

Skatieties pārdošanas TOP 5! 

 

Nedēļas lielākais prieks - jaunās grupas “Skudru pūznis” piedzimšana, kura ir ne tikai dzimusi 39. nedēļā, bet arī augusi acīm 

redzot. Tajā jau  ir 5 konsultanti! Kā nu ne, ar šādām rekrutēšanas dāvanām būtu grēks snaust! No pieciem izteiktiem 

piedāvājumiem kļūt par konsultantu, trīs noteikti piekrīt! 

Jaunajam konsultantam termoss, jums par uzaicināšanu -  panna. Kas var būt vēl labāk? 

Tieši tāpēc, šīs nedēļas fokuss - rekrutēšana! 

 

Es tagad esmu ceļā no Kopenhāgenas, kur mums tika prezentēta janvāra programma. Iekārājomākās dāvanas vienmēr ir grupu 

vadītājiem un konsultantiem par grupas plāna izpildi. Mums visiem patīk atpūsties, tāpēc janvārī mēs izsludināsim braucienu uz 

siltajām zemēm. Ar ko jūs sasniegsiet savus mērķus? Izlemjat tikai jūs! Aiciniet draugus savā komandu kopā un sasniedzat 

mērķus! 

 

Šonedēļ pārdošanā mēs piedāvājam kārbu komplektu “Signature”.  

2 eiro no katra komplekta pārdošanas tiks ziedoti labdarībai. Cena ir laba! Pievērsiet uzmanību! 

 

 Grupas nosaukums 

Vangarda 

pārdošana mātes 

grupā 

Pārdošana 

atdalītajā grupā 

1. FORTUNA (Svetlana) 12736 EUR   608 EUR 

2. RAITAS (Ināra) 9903 EUR   0 

3. ANNA (Anfisa) 9736 EUR   0 

4. BITĪTE (Gelena) 9008 EUR  0 

5. ZELTA ĀBELE (Dace) 8677 EUR  0 

6. OLGA (Olga) 4352 EUR 0 

7. FLORA (Jeļena) 3878 EUR 0 



Un pēdējais! Esiet vērīgi! Šomēnes aktivitātes programma ir strukturēta neparastā veidā. Lai iegūtu piparu dzirnaviņas, jums ir 

nepieciešams būt aktīvam trijās oktobra nedēļās, ne tikai 41. nedēļā. Tās var būt jebkuras no  piecām oktobra nedēļām. 

 

Loterijas izloze sanāksmē, apsveicam uzvarētājus. 

 

Ja izlasījāt līdz beigām mūsu vēstuli, atsūtiet man, lūdzu, sms uz tālruņa numuru 20383810 ar komplektu “Signature” skaitu, kas 

būs jūsu 40. nedēļas pasūtījumā. Tie, kuri pasūtīs visvairāk komplektus, saņems dāvanu no manis. Un visi, kuri būs atsūtījuši sms 

saņems piemiņas atslēgu piekariņu. 

 

Ar cieņu, 

Jūsu Ļena! 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Всем привет!  

Результаты недели не очень порадовали - на этот раз плюса мы не достигли, но были группы-умницы, которые 

отработали отлично! Смотрите ТОР 5!  

 

Радость всей недели - это рождение новой группы - Муравейник, которая не просто родилась на 39 неделе, но и растет 

на глазах. В ней уже 5 консультантов! Ещё бы - с такими подарками, как сейчас в программе рекрутирования - спать 

некогда. Из 5 предложений стать консультантом, трое обязательно соглашаются!  

Новичку термос, вам за него сковорода. Что может быть круче?  

Потому и фокус этой недели - рекрутирование!  

 

Я сейчас по пути из Копенгагена, где нам представили программу января. Самые вкусные подарки всегда руководителям 

и консультантам за план группы. Все мы любим отдыхать, поэтому и в январе мы объявим поездку в теплые края. С кем 

вы будете достигать своих целей? Решаете только вы! Приглашайте друзей в свою команду и вместе достигайте целей!  

На этой неделе мы имеем предложение для продажи: комплект Сигнатура, 2 евро от продажи каждого комплекта будут 

пожертвованы на благотворительность. И цена хорошая! Обратите внимание!  

 

 

 

 

 

 

И последнее! Будьте внимательны! В этом месяце программа активности построена необычным образом. Чтобы 

получить мельницу для перца, вам нужно быть активными три недели в октябре, а не только на 41 неделе. Это могут 

быть любые из 5 недель в октябре.  

 

Лотереи разыграли на собрании, победителей поздравили. 

 

Если вы дочитали до конца наши результаты, пришлите мне, пожалуйста, смс на номер 20383810 с количеством 

комплектов Сигнатура, которые будут в вашем заказе 40 недели. Тот, кто закажет больше всего комплектов, получит от 

меня подарок. А все, кто пришлют такую смс, получат памятный брелок/гаджет.  

 

С уважением,  

Ваша Лена! 


