
 

34.nedēļas rezultāti / Результаты 34 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. JŪRMALA (Latvija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits /  

Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 284 

2. AVANTI (Igaunija) 93 

3. RIGALAND (Latvija) 75 

4. MONA (Igaunija)  54 

5. DAUGAVA (Latvija) 39 

6. JŪRMALA (Latvija) 34 
 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: /  

Лучшие по продаже: 

1. FORTUNA (Svetlana) 877 EUR 

2. ANNA (Anfisa) 640 EUR 

3. VERA (Vera) 633 EUR 

4. BITĪTE (Gelena) 615 EUR 

5. RAITAS (Ināra) 589 EUR 

6. ZVAIGZNES (Larisa) 587 EUR 

7. ZELTA ĀBELE (Dace) 432 EUR 

8. CIELAVIŅAS (Olga) 347 EUR 

9. KREATIV (Natālija) 335 EUR 

10. PICA (Kira) 324 EUR 
 

Konsultantu TOP 10 pēc personīgās pārdošanas: / 

ТОП 10 консультантов по личной продаже: 

1. INĀRA (5101) 404 EUR 

2. OLGA (7516) 363 EUR 

3. ANFISA (9301) 330 EUR 

4. SVETLANA (4101) 326 EUR 

5. KIRA (3601) 324 EUR 

6. VERA (8601) 311 EUR 

7. MAIJA (2907) 301 EUR 

8. JŪLIJA (4801)     300 EUR 

9. GELENA (2901)     249 EUR 

10. AIJA (4901) 223 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:  
Ja grupas vadītājs 32.-35. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveiki, draugi! 

Pilnā sparā rit pēdējā vasaras nedēļa. Vasara beigsies, tā arī neiesākusies. 
Kā mēs gaidām jūs atgriežamies no vasaras kūrortiem, vasarnīcām un atvaļinājumiem! Mēs esam 
sailgojušies pēc nopietna darba apjoma un tempa, jo, aiz garlaicības un izdzertās kafijas daudzuma, esam 
iedzīvojušies vēdera sāpēs! Mūs gaida piesātināts un aktīvs septembris.  Es ceru, jūs atceraties, ka janvārī ir 
"Big weeks", bet septembrī? Septembrī varam rēķināties ar grandiozu pārdošanas programmu, 
motivējošām aktivitātes dāvanām un visiespaidīgāko rekrutēšanas programmu! Jau šonedēļ gaidiet ziņas 
no Tupperware Jubilejas! Tas būs kaut kas neticams! 

Grupas vadītājs 32.nedēļa 33.nedēļa 

SVETLANA (4101)   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kas ir šajā nedēļā? 
 
1. Izpētiet un saskaitiet, kādus izstrādājumus jūs esat nopelnījuši par pārdošanas apjomu vasarā (23.-
35.nedēļā) un kādas papildus dāvanas jūs varat izvēlēties no mūsu brošūras. 

Kons.Nr. Vārds Punktu skaits 

9301 Anfisa 5255 

5101 Ināra 5030 

2901 Gelena 3287 

4101 Svetlana 2891 

1901 Jeļena 2633 

7501 Larisa 2397 

8301 Jeļena 2142 

3901 Olga 2057 

 
2. Īpašajā piedāvājumā tikai šonedēļ ir Apaļās bļodas, jeb Super Trio ar tilpumu 1 litrs, 1,5 litri, 2 litri, ar 35% 
atlaidi tikai par 20 EUR. Janvārī mēs pārdevām gandrīz 1000 komplektus “Četrīši”. Cik daudz Apaļās bļodas 
mēs varēsim pārdot 35.nedeļā? Kurš dosies pusdienās kopā ar mani par visvairāk pārdotiem šādiem 
komplektiem? 

 
Vēlu jums brīnišķīgu vasaras izskaņu! Lai jums jauks garastāvoklis un izdodas pārdod vismaz 10 Apaļo bļodu 
komplektus! 
 
Tiekamies mūsu Mini jubilejās reģionos! 
Jūsu Ļena! 
_______________________________________________________________________________________ 

Привет, друзья! 
Последняя неделя лета в самом разгаре. Лето не началось, но уже закончилось. 
Как мы будем рады вашему возвращению с дач, из отпусков и курортов! Мы соскучились по настоящей 
работе и заработали гастрит за лето от выпитого кофе и скуки! Впереди сумасшедший сентябрь - надеюсь, 
вы помните, что это январские «Большие недели», но в сентябре? Нас ждет крутая программа, аппетитные 
подарки за активность, но самое мощное - это программа рекрутирования! Ждите новостей с 
ЮбилеяTupperware уже в эти выходные! Это будет что-то невероятное! 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что на этой неделе? 

1. Смотрите и считайте сколько пунктов вы заработали за продажи за лето и какой подарок из нашего 
буклета вы можете выбрать. 

Kons.Nr. Vārds Punktu skaits 

9301 Anfisa 5255 

5101 Ināra 5030 

2901 Gelena 3287 

4101 Svetlana 2891 

1901 Jeļena 2633 

7501 Larisa 2397 

8301 Jeļena 2142 

3901 Olga 2057 

2. В специальном предложении только на этой неделе комплетк супер-трио объемом 1 л., 1,5 л., 2 л. Со 
скидкой 35% всего за 20 евро. В январе мы продали почти 1000 комплектов «квартета», сколько же супер-
трио удастся нам продать? Кто пойдет со мной на супер-обед за наибольшую продажу таких комплектов? 
 

Мы желаем вам прекрасного завершения лета!  

Хорошего настроения и каждому продать как минимум по 10 комплектов супер трио! 
 
Встречаемся на мини-юбилеях в вашем регионе! 

Лена! 
 


