
 

43.nedēļas rezultāti / Результаты 43 недели 
Baltijas distribūciju TOPS  pēc pārdošanas apjoma /  
ТОП дистрибьюций Балтии по продаже:  

1. VILNELE (Lietuva) 

2. JŪRMALA (Latvija)  

3. MONA (Igaunija) 

4. AVANTI (Igaunija) 

5. RIGALAND (Latvija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits /  

Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 364 

2. JŪRMALA (Latvija) 99 

3. MONA (Igaunija) 82 

4. DAUGAVA (Latvija) 69 

5. AVANTI (Igaunija) 63 

6. RIGALAND (Latvija) 60 

7.  
 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: /  

Лучшие по продаже: 

1. BITĪTE (Gelena) 1018 EUR 

2. RAITAS (Ināra) 851 EUR 

3. ZELTA ĀBELE (Dace) 790 EUR 

4. LUSTAN (Ludmila) 503 EUR 

5. CIELANIŅAS (Olga) 428 EUR 

6. ANNA (Anfisa) 422 EUR 

7. TAURIŅI (Olga) 373 EUR 

8. LAUMIŅAS (Ilze) 344EUR 

9. FLORA (Jeļena) 328 EUR 

10. BENEFIT (Nadežda) 273 EUR 
 

Konsultantu TOP 10 pēc personīgās pārdošanas: / 

ТОП 10 консультантов по личной продаже: 

1. ITA (9507) 344 EUR 

2. LIENE (3922) 318 EUR 

3. IRINA (2930) 308 EUR 

4. LUDMILA (8001) 302 EUR 

5. MARIJA (8430) 243 EUR 

6. JEĻENA (8301)      226 EUR 

7. AIJA (4901) 218 EUR 

8. AGNESE (2618)    213 EUR 

9. SKAIDRĪTE (1426)     208 EUR 

10. JEĻENNA (2001) 206 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 

 

 

 

Sveicināti! 

Apsveicam, Ziemassvētku katalogs ir klāt! Laiks izvēlēties Ziemassvētku dāvanas! Palīdziet saviem draugiem, 

radiniekiem un klientiem, atbrīvojiet viņus no nepieciešamības doties uz veikaliem dāvanu meklējumos, uzaiciniet 

viņus uz ballīti un noorganizējiet viņiem konsultāciju-prezentāciju! Tas ir vieglākais veids! 

Lai aplūkotu katalogu elektroniskā versijā, izmantojot šo saiti: 

http://tupperware.ipapercms.dk/Tupperware/Nordics/LV/2017/magazines/christmas-2017/ 

 

Izstrādājumus no Ziemassvētku kataloga var pasūtīt jau no 44.nedēļas. Tā kā izstrādājumi var beigties jebkurā brīdī, 

neatlieciet pirkumu iegādi uz vēlāku laiku. 

 

44.nedēļā svarīga ir grupu vadītāju aktivitāte. Mēs lūdzam vadītājus būt aktīviem ar pasūtījuma summu vismaz 100 

EUR apmērā un pateicībā mēs dāvinām riekstu standziņas, kas burvīgi noderēs visu veidu riekstiem, kā arī lai izņemtu 

kauliņus no ķiršiem un olīvām. Video var noskatīties, izmantojot šo saiti: 

 https://m.youtube.com/watch?v=7u_I4OhtP68. 

 

Vēlos jums pastāstīt par meiteni, kura devās ekskursijā pa Igauniju un nejauši pārdeva 24 metāla termosus zelta 

krāsā no Ziemassvētku kataloga. Pārdošanas apjoms gandrīz 1000 EUR un ieņēmumi  vairāk kā 220 EUR. Ar šo stāstu 

es novēlu jums tik pat veiksmīgu, vieglu un apjomīgu pārdošanu! Nebaidieties pārdot! Šī ir lieliska spēle! 

Jūsu Ļena 

http://tupperware.ipapercms.dk/Tupperware/Nordics/LV/2017/magazines/christmas-2017/
https://m.youtube.com/watch?v=7u_I4OhtP68


 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Привет, друзья!  

Поздравляю вас с выходом рождественского каталога - наступает сама приятная пора - пора выбора 

рождественских подарков! Помогите вашим друзьям, близким и клиентам, избавьте их от необходимости 

бегать по магазинам - пригласите на вечеринку и устройте для них консультацию-презентацию! Это самый 

простой путь!  

Каталог уже доступен вот по этой ссылке: 

http://tupperware.ipapercms.dk/Tupperware/Nordics/LV/2017/magazines/christmas-2017/ 

 

Заказывать эти изделия можно и нужно уже с 44 недели! И, конечно, товар может закончиться внезапно, так 

что не затягивайте!  

 

Важный фокус этой недели - активность руководителей. Мы просим руководителей быть активными с 

заказом мин. 100 евро и в благодарность дарим орехокол - для всех видов орехов и вынимаемы косточек из 

вишни и оливок. Посмотрите видео вот по этой ссылке: https://m.youtube.com/watch?v=7u_I4OhtP68 

 

 

На последней расскажу вам об одной девушке: она ехала на экскурсию по Эстонии и случайно продала 24 

золотых термоса из рождественского каталога. Это продажа почти в 1000. А заработок 240 евро. Вот таких 

прекрасных оптовых продаж я вам и желаю! Не бойтесь продавать! Это прекрасная игра!  

Ваша Лена 

http://tupperware.ipapercms.dk/Tupperware/Nordics/LV/2017/magazines/christmas-2017/
https://m.youtube.com/watch?v=7u_I4OhtP68

