
 

18.nedēļas rezultāti / Результаты 18 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) 324 

2. AVANTI (Igaunija) 109 

3. RIGALAND (Latvija) 93 

4. MONA (Igaunija)  92 

5. DAUGAVA (Latvija) 89 

6. JŪRMALA (Latvija) 80 
 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: /  

Лучшие по продаже: 

1. RAITAS (Ināra) 2034 EUR 

2. BENEFIT (Nadežda) 1071 EUR 

3. BITĪTE (Gelena) 926 EUR 

4. KREATIV (Natālija) 859 EUR 

5. ANNA (Anfisa) 694 EUR 

6. FORTUNA (Svetlana) 641 EUR 

7. ZELTA ĀBELE (Dace) 596 EUR 

8. CIELAVIŅAS (Olga) 484 EUR 

9. ALISA (Gaļina) 388 EUR 

10. NIKA (Svetlana) 386 EUR 

   
 

Konsultantu TOP 10 pēc personīgās pārdošanas: / 

ТОП 10 консультантов по личной продаже: 

1. NATĀLIJA (8901) 833 EUR 

2. INĀRA (5101) 609 EUR 

3. EVITA (9606) 403 EUR 

4. KRISTĪNE (7504) 324 EUR 

5. NADEŽDA (9601) 316 EUR 

6. TATJANA (5141) 309 EUR 

7. SVETLANA (4101) 304 EUR 

8. AĻONA (2601)      300 EUR 

9. SVETLANA (5501)      260 EUR 

10. ALEKSANDRA (3909) 245 EUR 
 

 

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

1901 JEĻENA 2901 GELENA 8401 DACE 

2601 AĻONA 5101 INĀRA 9301 ANFISA 

 

Kandidāti braucienam uz Madridi: / Кандидаты на поездку  в Мадрид 

 

Kvalifikācijas periods 2017.gada 6.-33.nedēļa.  

Kvalifikācijas noteikumi: 

 atdalīta vismaz 1 grupa; 

 Vangarda pārdošana mātes grupā vismaz 40000 EUR; 

 lai dotos ceļojumā ar vīru, Vangarda pārdošana mātes grupā vismaz 50000 EUR; 

 pārdošana atdalītai grupai vismaz 10000 EUR. 

Ceļojuma norises laiks 2017.gada 26.-29.oktobris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupas nosaukums 

Vangarda 

pārdošana mātes 

grupā 6.-18.nedēļā 

Pārdošana 

atdalītajā grupā 

1. RAITAS (Ināra) 18292 EUR   0 

2. ANNA (Anfisa) 13521 EUR   0 

3. FORTUNA (Svetlana) 12102 EUR 0 

4. BITĪTE (Gelena) 12397 EUR  2258 EUR 

5. ZELTA ĀBELE (Dace) 7648 EUR  1384 EUR 

6. MURAVEINIK (Olga) 5038 EUR 1025 EUR 



Sveiki, draugi! 

 

Lūk, arī pavasara siltums ir klāt, ko mēs tik pacietīgi gaidījām! Dzīvojam maija mēnešī jau kādulaiku, bet Tupperware 

tas sākas tieši tagad! Tāda nedēļu nobīde šajā gadā. 

 

Ko piedāvajam maijā?  Iespaidīga dāvana namamātei un SPAINIS, SPAINIS, SPAINIS - 8,5 litri! Meitenes! Spainis ir 

nepieciešams, lai tāds būtu, un labāk - ne viens vien! Ogām, sēnēm, gurķiem, zaļumiem, skābētiem kāpostiem, 

marinētiem gurķiem, šašlikiem, medum, zivīm un tūkstošiem citām vajadzībām. Kvalitatīva pārtikas plastmasa, ar 

hermētiski noslēdzošu vāku, ar ērtu un drošu rokturi, turklāt, par DRAUDZĪGU CENU! 

 

Kas vēl? Ir sākusies kvalifikācija uz svarīgāko gada notikumu – Jubileju! Šogad tā būs īpaši svinīga, jo Tupperware 

Nordic svin 55 gadus! Un mēs varam būt neticami laimīgi, ka nav nepieciešams nekur doties, tas viss notiks šeit pat, 

pašā Rīgas centrā! Kvalifikācijas noteikumi ir ļoti vienkārši un izpildāmi – personīgās pārdošanas apjoms maijā 600 

EUR (būtu jāpārdod 30 spaiņi - jūs taču atradīsiet tik daudz draugu un paziņu Latvijā) un viens jauns konsultants! Tikai 

viens! Ja uzaicināt trīs jaunus konsultantus, tad dalība ir bez maksas! 

 

Kas vēl? Ir papildināta maija aktivitātes programma -   

pievienots aktivitātes līmenis  par pārdošanas apjomu 500 EUR  

dāvanā saņemsiet mikrošķiedras dvieli matu žāvēšanai gaiši zaļā krāsā!  

 

 

Esiet aktīvi 19.nedēļā ar pārdošanas apjomu 100 EUR un pasūtiet 4004712 jūnija namamātes dāvanas paraugu - 

sīpolu kasti par  6,05 EUR, sasniedzot apjomu 190 EUR sīpolu kasti saņemsiet dāvanā! Kopā 9 spaiņi :))) 

 

18.nedēļas pasūtījumu loterijas uzvarētāja ir Anzheliku Belchuk!  

Aļonas Goļevas izaicinājumā par visvairāk pārdoto šķēru skaitu uzvarētāja ir Anfisa Cvetkova! 

Apsveicam! 

 

Starp 19.nedēļas pasūtījumiem mēs izlozēsim vienu laimīgo, kurš saņems Prisma sērijas trauku komplektu! 

Uzvarētājs dāvanu varēs saņemt tikai tādā gadījumā, ja lasa mūsu vēstules un zina par loteriju un dāvanu! 

Nepalaidiet garām! 

 

Es vēlu jums brīnišķīgu nedēļu! 

Apskauju un mīlu jūs!   

Ļena 

______________________________________________________________________________________________ 

Привет, друзья!  

Вот вот настанет тепло, которое мы так ждём! Календарный май уже наступил давно, а в Tupperware май 

начался только сейчас! Такое смещение недель в этом году!  

Что есть в мае? Гигантский подарок хозяйке и ВЕДРО-ВЕДРО-ВЕДРО 8,5 литровое! Девочки! Его нужно 

иметь всем и не одно!!! Для ягод, грибов, огурцов, зелени, квашеной капусты, солёных огурцов, для 

шашлыка, для мёда, для рыбы с рыбалки и ещё тысячи  причин!!! Пищевой пластик, герметичная крышка и 

удобная надежная ручка! А цена!!! Прекрасная!  

 

Что ещё? Началась квалификация на самое важное мероприятие года - Юбилей! В этом году он будет 

праздничным! НОрдик отмечает 55 лет! И нам повезло несказанно - не нужно никуда ехать - он пройдёт в 

самом сердце Риги! Квалификация очень простая и выполнимая: 600 евро (всего 30 вёдер - неужели у вас не 

найдётся столько знакомых в Латвии) личной продажи в мае и один новичок! Всего один! А за троих - 

бесплатное участие!  

 



 

Что ещё? Нам добавили уровень активности за 500 евро –  

полотенце из микрофибры для волос ярко салатовое!  

 

Будьте активны на этой неделе с заказом 100 евро - закажите образец подарка хозяйке -4004712 луковый 

ящик ща 6,05 евро. А при заказе на 190 евро - получите его в подарок! Всего 9 вёдер :)))  

 

Поздравляем победителя лотереи среди заказов 18 недели - Анжелику Бельчук!  

 

Вызов от Алёны Голевой по количеству проданных ножниц - выиграла Анфиса Цветкова!  

 

Поздравляем умниц!  

Среди заказов 19 недели разыграем комплект серии Призма! Подарок вручим только в том случае, если 

победитель читает наши письма и в курсе лотереи и подарка! Не пропустите!  

 

Желаю вам чудесной недели!  

Обнимаю и люблю! 

Ваша Лена! 

 


