
 

31.nedēļas rezultāti / Результаты 31 недели 
Baltijas distribūciju TOPS  pēc pārdošanas apjoma /  
ТОП дистрибьюций Балтии по продаже:  

1. VILNELE (Lietuva) 

2. AVANTI (Igaunija)  

3. RIGALAND (Latvija) 

4. JŪRMALA (Latvija) 

5. MONA (Igaunija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits /  

Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 242 

2. AVANTI (Igaunija) 128 

3. RIGALAND (Latvija) 98 

4. JŪRMALA (Latvija) 80 

5. MONA (Igaunija)  73 

6. DAUGAVA (Latvija) 50 
 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: /  

Лучшие по продаже: 

1. FORTUNA (Svetlana) 1315 EUR 

2. ZELTA ĀBELE (Dace) 1227 EUR 

3. RAITAS (Ināra) 1155 EUR 

4. ZVAIGZNES (Larisa) 1103 EUR 

5. BITĪTE (Gelena) 935 EUR 

6. FLORA (Jeļena) 932 EUR 

7. METEOR (Anita) 543 EUR 

8. CIELAVIŅAS (Olga) 457 EUR 

9. LAUMIŅAS (Ilze) 448 EUR 

10. ANNA (Anfisa) 383 EUR 
 

Konsultantu TOP 10 pēc personīgās pārdošanas: / 

ТОП 10 консультантов по личной продаже: 

1. RITA (7511) 431 EUR 

2. GELENA (2901) 330 EUR 

3. LARISA (7501) 310 EUR 

4. LĪGA (7505) 302 EUR 

5. DACE (8401) 301 EUR 

6. GUNITA (5137) 270 EUR 

7. SVETLANA (4101) 265 EUR 

8. JOLANTAA (8310)     243 EUR 

9. INĀRA (9504)     240 EUR 

10. JEĻENA (8301) 224 EUR 
 

 

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

1901 JEĻENA 2901 GELENA 9301 ANFISA 2601 AĻONA 5101 INĀRA 

 

 

Grupu aktivitāte:/ Akтивность группы: 

Grupas vadītāja izaicinājums jūnijā 
 
Ja grupas vadītājs 27.-31. 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 = 50 EUR 
Konsultants tiek uzskatīts par aktīvu, ja pārdošana ir 100 EUR vai vairāk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupas vadītājs 27.nedēļa 28.nedēļa 29.nedēļa 30.nedēļa 31.nedēļa 

SVETLANA (4101) 4 konsultanti 1 konsultants    

JEĻENA (8301) 1 konsultants   1 konsultants  

DACE (8401) 1 konsultants    1 konsultants 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikas, meitenes! 

Visi mūsu puiši ir kaut kur pazuduši un  atkal esam palikušas dāmas vien :) 

Pagātnes faktus neapspriedīsim, bet, paldies Dievam, jūlijs ir beidzies!  Ar cerībām raugāmies uz augustu, jo  šajā 

mēnesī mums ir nepieciešams panākt jūlijā iekavēto:) 

 

Kas ir aktuāli šonedēļ un kāpēc vajadzētu būt aktīvam? 

 

1.Pirmajā perioda nedēļā tiek piedāvāta izdevīga iespēja  

saņemt dāvanā vai iegādāties par 6.05 EUR septembra dāvanu namamātei!  

 

2. Tikai šonedēļ pārdošanā ar ievērojamu atlaidi ir Signature kārbu komplekts (4 gb.)!  

Starpcitu, jaunajā katalogā šīs kārbas vairs nebūs. 

 

3. Augustā jaunajā silikona formā mēs cepam virtuļus un ne tikai virtuļus  

Aicinām sūtīt savas idejas un fotogrāfijas mūsu e-pastu: twriga@gmail.com  

un 1. septembrī trīs labāko ideju autori saņems dāvanas no mums! 

 

4. Lūdzu pievērsiet uzmanību, augustā, sasniedzot Vangarda pārdošanu 4900 EUR, grupu vadītājiem ir iespēja 

nopelnīt fantastisku dāvanu - gredzenu ar maināmiem akmentiņiem no pazīstamās dāņu kompānijas Dyrberg Kern. 

Tas ir ļoti moderns un ļoti foršs!!! Sadaliet šo summu pa nedēļām (1225 EUR nedēļā) un tad šis mēķis vairs neškitīs 

neaizsniedzmans! Un tie, grupu vadītaji,  kuri to sasniegs,  pavadīs  vakaru kopā ar mums:) Kā? Tas būs pārsteigums!  

 

 

 

 

 

 

5. Vēl viena ļoti svarīga ziņa!  

No 32. nedēļas mēs mainām avansu izsniegšanas un reģistrācijas kārtību.  

Atgādinām, ka avanss ir preces no jūsu pasūtījuma, kurš ir jau atsūtīts vai tiks nosūtīts līdz tekošās nedēļas beigām. 

Vai, izsniedzot preces, drukājam rēķinu un  summai jābūt vismaz 50 EUR. Līdz tekošās nedēļas beigām, nosūtot 

papildinājumu, avansā saņemtās preces summējam pie prezentācijas apgrozījuma. 

 Grupas nosaukums 

Vangarda 

pārdošana mātes 

grupā 6.-31.nedēļā 

Pārdošana 

atdalītajā grupā 

1. RAITAS (Ināra) 30671 EUR   0 

2. FORTUNA (Svetlana) 27318 EUR   0 

3. ANNA (Anfisa) 23196 EUR 0 

4. BITĪTE (Gelena) 21841 EUR  4700 EUR 

5. ZELTA ĀBELE (Dace) 16345 EUR  1529 EUR 

6. MURAVEINIK (Olga) 9090 EUR 4270 EUR 

mailto:twriga@gmail.com


 

Tas ir arī viss no jaunumiem šajā nedēļā! 

Jums skaistas vasaras dienas! 

______________________________________________________________________________________________ 

Привет, девчата! 
Все наши мальчики испарились, снова остались в наших рядах одни леди:) 
Прошлое обсуждать не будем, но, слава Богу, этот июль закончился! Впереди август и это месяц, когда нам 
нужно наверстать упущенное:) 
 
Что актуально на этой неделе и почему нужно быть активным? 
 
1.Первая неделя периода - есть возможность выгодно получить  
  в подарок или заказать за 6,05 образец подарка хозяйке сентября! 

 
 

2. Только на этой неделе есть в продаже комплект из 4 коробочек  
Сигнатур со большой скидкой! Они, кстати, уходят из каталога! 

 
 

3.Весь месяц мы печём пончики в новой силиконовой форме и не только пончики!  
Присылайте ваши идеи и фотографии на наш мейл:twriga@gmail.com  
и 1 сентября три лучшие идеи получат от нас подарки! 
 
 
4.Внимание! В августе все руководители имеют возможность получить за достижение уровня Вангард 4900 
EUR фантастический подарок - кольцо известной датской фирмы Dyrberg Kern. со сменными перстнями. 
Очень модно и очень круто!!! Разделите эту продажу по неделям и эта ценю покажется не такой и 
недостижимой! А с теми, кто Ее достигнет, мы проведём вечер вместе:) как? Это будет сюрприз! Фото 
кольца. 
 
 
 
 
 
 

 
5.Очень важно! С 32 недели мы меняем процедуру оформления авансов. 1. Аванс - это товар из вашего 
заказа, который уже отправлен и оформлен. 2. Либо, мы на месте в офисе оформляем вам накладную, но 
сумма должна быть не менее 50 евро. Прислав дозаказ до понедельника, вы сможете добавить сумму до 
оборота вечеринки. 
 
На этом все новости! 
Прекрасных вам Летних дней! 
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