
 

42.nedēļas rezultāti / Результаты 42 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) 402 

2. AVANTI (Igaunija) 200 

3. MONA (Igaunija)  183 

4. RIGALAND (Latvija) 92 

5. DAUGAVA (Latvija) 80 

6. JŪRMALA (Latvija) 78 
 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: /  

Лучшие по продаже: 

1. RAITAS (Ināra) 2128 EUR 

2. ANNA (Anfisa) 1236 EUR 

3. BITĪTE (Gelena) 1203 EUR 

4. BENEFIT (Nadežda) 1118 EUR 

5. MURAVEINIK (Olga) 1075 EUR 

6. FORTUNA (Svetlana) 885 EUR 

7. CIELANIŅAS (Olga) 844 EUR 

8. JEĻENAS (Jeļena) 609 EUR 

9. KREATIV (Natālija) 605 EUR 

10. TAVERNA (Ināra) 557 EUR 
 

Konsultantu TOP 10 pēc personīgās pārdošanas: / 

ТОП 10 консультантов по личной продаже: 

1. INĀRA (5101) 615 EUR 

2. IRĒNA (1416) 551 EUR 

3. AGNESE (3911) 538 EUR 

4. ANFISA (9301) 503 EUR 

5. SVETLANA (4101) 464 EUR 

6. ANITA (5152)      393 EUR 

7. GELENA (2901) 326 EUR 

8. LAIMA (5124)    308 EUR 

9. SVETLANA (1426)     307 EUR 

10. TATJANA (1913) 301 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 

 

Sveikas, dārgās meitenes! 

Paldies par jūsu pacietību un cerībām. Mēs bijām devušies atvaļinājumā un tāpēc atļāvāmies neuzrakstīt divas 

vēstules.  Tagad mēs atkal esam atpakaļ ikdienas darba ritmā un ar jaunu spēku sākam Jaungada maratonu! 

1. No 30.oktobra stājas spēkā Ziemassvētku katalogs, jau tagad varat to aplūkot mūsu mājaslapā sadaļā 

“Ziemassvētku piedāvājumi”. Dāvanā varēsiet to saņemt sapulcē otrdien,  plkst.18.00 un no 31.oktobra nopirkt tik 

daudz, cik jums ir nepieciešams darbam ar saviem klientiem. Kataloga cena 0,10 EUR. 

 
 



 2. 43.nedēļā mēs svinam Tupperware dzimšanas dienu Baltijā. Par godu šim notikumam, tikai vienu nedēļu  ar  22% 

atlaidi piedāvājam 10197 Silikona formu Princese, cena ir 27,90  EUR. Cena bez atlaides 35,90 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pievērsiet uzmanību oktobra speciālajiem piedāvājumiem: Ātrvārāmais katls mirkoviļņu krāsnij, paliktnis mīklas 

mīcīsanai un mīklas rullis. Jau sen daudzi gaidīja, sapņoja, vēlējās - izdevīgi piedāvājumi, brīnišķīga iespēja sarunāt un 

rīkot jautras ballītes,  tos ir viegli pārdot un var skaisti pasniegt! 

4. Svarīgi! 43.nedēļa  ir pēdējā nedēļa jauno konsultantu Starta programmā tiem jaunajiem konsultantiem, kuri darbu 

uzsāka 36. nedēļā. Lai saņemtu maksimālo dāvanu skaitu, pārbaudiet, lūdzu, jūsu jauno konsultantu pārdošanas 

apjomu un prezentāciju skaitu. 

Jaunais konsultants kopā ar 

konsultantu novada Starta 

prezentāciju un tad, kad prezentāciju 

pārdošana sasniedz  

100 EUR, saņem:  

VentSmart (800 ml) un  

10 katalogus. 

(85-1681) 
Dāvanas vērtība  15,90 EUR. 

Jaunais konsultants novada 2. 

prezentāciju un tad, kad kopējā 

pārdošana jau sasniedz 200 EUR, saņem: 

Universālo dārzeņu  

mizotāju (1419) un 

kalendāru. 
(85-1682) 

Dāvanas vērtība  14,40 EUR.  

Jaunais konsultants novada 3.prezentāciju 

un tad, kad kopējā pārdošana jau sasniedz 

300 EUR, iegūst kvalifikāciju – 

KONSULTANTS un saņem:  
Eco pudeli 750ml  (775) un 

Pudeli “Pūcīte”. 

(85-1683) 
Dāvanas vērtība  16,40 EUR. 

 Jaunais konsultants novada 

4.prezentāciju un tad, kad kopējā 

pārdošana  sasniedz 550 EUR iegūst 

kvalifikāciju KVALIFICĒTS 

KONSULTANTS un saņem 

daudzfunkcionālo Micro Urban (1507). 

 

 

 

 

 

(85-1684) Dāvanas vērtība  79,00 EUR. 

 Konsultants novada prezentācijas un 

sasniedz pārdošanu 1100 EUR, saņem: 

 

 

 

 

 

 

UltraPro 3,5l (1536) un TupperChef 

šķēres (1441). 

Dāvanas vērtība  111,90 EUR. 

Ja jaunais konsultants pirmo 4 nedēļu 

laikā uzaicina un palīdz ievadīt TW jaunu 

konsultantu, tad viņš par 1.konsultantu 

saņem FusionMaster 

 gaļasmašīnu.* 

 

 
Dāvanas vērtība   

104,90 EUR. 

5. Svarīgi! Šogad nebūs tradicionālais Baltijas rudens/ziemas seminārs gupu vadītājiem. Tā vietā  būs liela tikšanās 

visiem mūsu distribūcijas konsultantiem un grupu vadītājiem ar mērķi, lai pēc iespējas vairāk konsultantu uzzinātu 

janvāra Lielo nedēļu pārdošanas piedāvājumus. Tikšanās notiks 2. decembrī no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00. Dalības 

maksa 10 EUR. Reģistrēšanās obligāta. Dalībnieku reģistrāciju sāksim 1. novembrī.  

Es novēlu jums patīkamu nedēļu, pozitīvus klientus un spontānus ierakstu pasūtījumus! 

Otrdien, 31.oktobrī es ļoti ceru uz Ziemassvētku kataloga prezentāciju. 

Apģŗbs oranžā krāsā 

Jūsu Ļena 

_______________________________________________________________________________________________ 

Привет! Дорогие девочки! 

Спасибо вам за терпение и ожидания. Мы были в отпуске и позволили себе пропустить два письма с 

результатами. Теперь вернулись в работу и с новыми силами начинаем предновогодний марафон!  



1. Уже с 30 октября вступает в силу рождественский каталог – его предложения вы уже можете видеть на 

сайте,  получить в подарок на собрании 31.10 в 18.00 и купить столько, сколько вам необходимо, чтобы 

работать с вашими клиентами.  Цена 0,10 евро.  

 
 

 2. На 43 неделе мы отмечаем день рождения Tupperware в Балтии. По этому случаю мы продаем со скидкой 

только одну неделю  10197 Силиконовую форму Принцесса со скидкой 22%, цена 27,90 евро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обратите внимание на предложения октября – Скороварку и комплект скалка + коврик. Так давно все 

ждали, мечтали, желали – прекрасные предложения, с которыми легко делать вечеринки, легко продавать, 

красиво дарить!  

4. Важно! 43 неделя – последняя неделя в квалификации тех новых консультантов, которые начали работу на 

36 неделе. Проверьте, пожалуйста, суммы продаж и количество вечеринок ваших новичков, чтобы они 

получили максимальное количество подарков!  

Jaunais konsultants kopā ar 

konsultantu novada Starta 

prezentāciju un tad, kad prezentāciju 

pārdošana sasniedz  

100 EUR, saņem:  

VentSmart (800 ml) un  

10 katalogus. 

(85-1681) 
Dāvanas vērtība  15,90 EUR. 

Jaunais konsultants novada 2. 

prezentāciju un tad, kad kopējā 

pārdošana jau sasniedz 200 EUR, saņem: 

Universālo dārzeņu  

mizotāju (1419) un 

kalendāru. 
(85-1682) 

Dāvanas vērtība  14,40 EUR.  

Jaunais konsultants novada 3.prezentāciju 

un tad, kad kopējā pārdošana jau sasniedz 

300 EUR, iegūst kvalifikāciju – 

KONSULTANTS un saņem:  
Eco pudeli 750ml  (775) un 

Pudeli “Pūcīte”. 

(85-1683) 
Dāvanas vērtība  16,40 EUR. 
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(85-1684) Dāvanas vērtība  79,00 EUR. 

 Konsultants novada prezentācijas un 

sasniedz pārdošanu 1100 EUR, saņem: 

 

 

 

 

 

 

UltraPro 3,5l (1536) un TupperChef 

šķēres (1441). 

Dāvanas vērtība  111,90 EUR. 

Ja jaunais konsultants pirmo 4 nedēļu 

laikā uzaicina un palīdz ievadīt TW jaunu 

konsultantu, tad viņš par 1.konsultantu 

saņem FusionMaster 

 gaļasmašīnu.* 

 

 
Dāvanas vērtība   

104,90 EUR. 

 

5. Важно! В этом году не будет традиционного общебалтийского осеннего семинара для руководителей. 

Вместо него будет большое собрание для всех – консультантов и руководителей только нашей дистрибьюции, 

чтобы как можно большее количество наших коллег увидели и узнали о программе «Больших недель» января 

– оно пройдет 2 декабря с 12.00 до 17.00. Участие будет платным – 10 евро. Регистрация обязательна.  

Регистрацию мы начнем только с 1 ноября.  

Желаю вам приятной недели, позитивных клиентов и спонтанных рекордных заказов!  

Очень жду всех на презентации Рождественского каталога во вторник, 31 октября.  

Дресс-код – оранжевая одежда ;) 

Ваша Лена 


