
 

45.nedēļas rezultāti / Результаты 45 недели 
Baltijas distribūciju TOPS  pēc pārdošanas apjoma /  
ТОП дистрибьюций Балтии по продаже:  

1. VILNELE (Lietuva) 

2. AVANTI (Igaunija) 

3. MONA (Igaunija) 

4. DAUGAVA (Latvija)  

5. JŪRMALA (Latvija)  

6. RIGALAND (Latvija) 

Aktīvo konsultantu skaits /  

Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 225 

2. AVANTI (Igaunija) 87 

3. MONA (Igaunija) 75 

4. DAUGAVA (Latvija) 60 

5. JŪRMALA (Latvija) 35 

6. RIGALAND (Latvija) 35 
 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: /  

Лучшие по продаже: 

1. ANNA (Anfisa) 746 EUR 

2. JELENA (Jeļena) 526 EUR 

3. RAITAS (Ināra) 426 EUR 

4. FORTUNA (Svetlana) 409 EUR 

5. ANTONIJA (Jeļena) 329 EUR 

6. BITĪTE (Gelena) 256 EUR 

7. FLORA (Jeļena) 221 EUR 

8. LAIMA (Vera) 201 EUR 

9. LUSTAN (Ludmila) 201 EUR 

10. TAURIŅI (Olga) 126 EUR 
 

Konsultantu TOP 10 pēc personīgās pārdošanas: / 

ТОП 10 консультантов по личной продаже: 

1. ANFISA (9301) 410 EUR 

2. JEĻENA (3201) 329 EUR 

3. GELENA (2901) 256 EUR 

4. JEĻENA (1914) 222 EUR 

5. JEĻENA (1901) 203 EUR 

6. SVETLANA (4101)      202 EUR 

7. LUDMILA (3002) 201 EUR 

8. LUDMILA (8001)    201 EUR 

9. GAIDA (5158)     132 EUR 

10. OLGA (7601) 126 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, RIGALAND konsultanti un grupu vadītāji! 

 

Šī nedēļa rit Latvijas Dzimšanas dienas noskaņās, jau atkal STARO RĪGA un arī mēs esam gatavi sasniegt jaunus 

rekordus un vēl papildus svinēt 46.nedēļas panākumus. Lai tas izdotos, svarīga ir katra konsultanta aktivitāte, īpaši 

vēlamies uzrunāt tos konsultantus, kuri kādu laiku nav bijuši aktīvi. 

 

Kas ir īpašs šajā nedēļā un ko varam piedāvāt klientiem: 

 Ilgi gaidītais Crystalwave bļodu komplekts ēdiena sildīšanai mikroviļņu krāsnī - atlaide 23%!   

 Šķēres un ķiploku spiede -moderni, ergonomiski un droši instrumenti jūsu virtuvei - atlaide 28%!  

 Burvīgs komplekts svētku galda servēšanai -Allegra baltā un zelta krāsā. Visas bļodas ar vākiem, lai 

ilgāk uzglabātu svaigu- atlaide 44%! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protams arī Ziemassvētku katalogs, kas būs palīgs un sabiedrotais dāvanu izvēlē.  

TOP 5 iecienītākie un pirktākie izstrādājumi:  



TOP 1 TOP 2 TOP 3 TOP 4 TOP 5 

 

 

 

 

 

10204 Vidējā 

brīnumkārbiņa un 

cepumu formiņas (8 

gb.), 9,90 EUR.  

ATLAIDE - 44% 

 

 

 

 

 

10198 Metāla 

termoss (420 ml), 

cena 39,90 EUR. 

 

 

 

 

 

10199 Termokrūze 

(360 ml),  

cena 17,90 EUR. 

 

 

 

 

10212 Silikona 

cimds un virtuves 

piederumi (3 gb.), 

cena 29,70 EUR. 

ATLAIDE - 50% 

 

 

 

10191 Optimum 

(500 ml un 1,3L) un 

iepirkumu soma 

Winterland,  

cena   24,90 EUR 

ATLAIDE - 24% 

  

Kā jau ierasts, ja jau Tupperware ir īpaša, svētku un rekordu nedēļa, tad arī par paveikto konsultantiem un grupu 

vadītājiem ir iespēja saņemt brīniškīgas aktivitātes dāvanas par pārdošanas apjomu sasniegšanu 46. nedēļā: 

190 EUR un vairāk 

 

 

 
 

Krūzi (350 ml) ar vāku,  82-2693,  
dāvanas vērtība 14,60 EUR. 

500 EUR un vairāk 

 

 

 
 

Columbus (700 ml, 1,5L),  

82-2698, dāvanas vērtība 42,00 EUR. 

800 EUR un vairāk 
 

 

 

 

Maizes kaste, 

82-2694, dāvanas vērtība 29,90 EUR. 

Distribūcijas izaicinājums 46.nedēļā 
 
Ja distribūcija “RIGALAND”  46.nedēļā izpildīs pārdošanas plānu, tad visi aktīvie konsultanti,  
kuri būs noorganizējuši vismaz 2 prezentācijas un sasnieguši pārdošanas apjomu 300 EUR vai vairāk,  
dāvanā saņems Eco pudeli  (700 ml) PASAULES FUTBOLA ČEMPIONĀTA zelta kausa formā,  

82-2692, dāvanas vērtība 9,90 EUR. 

 

 

Atgādinām, ka 46.nedēļas pasūtījumus gaidām līdz piektdienai, 17.novembrim plkst. 15:00.  

 

Vadītāji ir saņēmuši grupas novembra plānu un šoreiz papildus motivācijai un sportiskajam garam esam sagatavojuši 

vilinošu pārsteigumu pirmajiem 15 grupu vadītājiem, kuru grupas pirmie izpildīs novembra plānu. Pārsteigums, 

tiešām, būs aizraujošs, patīkamas emocijas raisošs.   

 

Mēneša aktivitātes fokuss, jauna un noderīga lieta katram mūsdienīgam konsultantam Bluetooth skaļrunis ar 
Tupperware logo, ko varēs saņemt ar pārdošanas apjomu 400 EUR vai vairāk, ja grupa  45.-48.nedēļā izpildīs 
pārdošanas plānu. 
 (Vienkāršs, ērts, plaukstas lieluma, pārnēsājams Bluetooth skaļrunis no JBL  

(HARMAN, ražots  ASV) ar augstākās kvalitātes skaņu. Baterijas darbības laiks līdz 5 stundām. Maximālā skaļruņa 

jauda 3.0 W. Baterijas darbības laiks atskaņojot mūziku līdz 5 stundām. Svars tikai 130 grami). 

 

 
 

 

 

 

Novēlu apjomīgas pārdošanas un nopelnīt visas aktivitātes dāvanas! 

Jūsu Ļena 

 



Всем привет из дождливого Бухареста! 
На этой неделе мы празднуем день рождения Латвии, STARO RĪGA и, конечно, мы нацелены на рекорд по 
продаже на 46 неделе! Нам особенно важна активность каждого консультанта, особенно мы ожидаем 
«возвращения» тех, кто давно не был активен! 
Что особого на этой неделе и что мы можем предложить на этой неделе своим клиентам: 
• долгожданный Crystalwave комплект для разогрева в микроволновке со скидкой 23%! 
• ножницы и чеснокодавилка - современные, эргономичные, безопасные инструменты для любой кухни со 
скидкой 28%! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чудесный комплект для сервировки рождественского стола - Allegra бело-золотого цвета. Все чаши с 
крышками, позволяют сохранить свежими ваши блюда - скидка 44%! 
• ну и конечно же действует Рождественский каталог, чтобы вы могли подобрать рождественские подарки 
для всех. 
TOP 5 самых популярных и ценных предложений: 

TOP 1 TOP 2 TOP 3 TOP 4 TOP 5 

 
 
 
 
 
 
 
10204 Vidējā 
brīnumkārbiņa un 
cepumu formiņas (8 
gb.), 9,90 EUR. 
ATLAIDE - 44% 

 
 
 
 
 
 
 
10198 Metāla 
termoss (420 ml), 
cena 39,90 EUR. 

 
 
 
 
 
 
 
10199 
Termokrūze 
(360 ml), 
cena 17,90 
EUR. 

 
 
 
 
 
 
 
10212 Silikona cimds 
un virtuves piederumi 
(3 gb.), cena 29,70 
EUR. 
ATLAIDE - 50% 

 
 
 
 
 
 
 
10191 Optimum (500 
ml un 1,3L) un 
iepirkumu soma 
Winterland, 
cena 24,90 EUR 
ATLAIDE - 24% 

Поскольку 46 неделя особая, праздничная и рекордная, вас ждёт и особенная программа подарков за 
активность: 

190 EUR un vairāk 
 
 
 
 
 
 
Krūzi (350 ml) ar vāku, 82-2693, 
dāvanas vērtība 14,60 EUR. 

500 EUR un vairāk 
 
 
 
 
 
 
Columbus (700 ml, 1,5L), 
82-2698,dāvanas vērtība 42,00 EUR. 

800 EUR un vairāk 
 
 
 
 
 
 
Maizes kaste, 
82-2694,dāvanas vērtība 29,90 EUR. 

Distribūcijas izaicinājums 46.nedēļā 
Ja distribūcija "RIGALAND" 46.nedēļāizpildīs pārdošanas plānu, tad visi aktīvie konsultanti,  
kuri būs noorganizējuši vismaz 2 prezentācijas un sasnieguši pārdošanas apjomu 300 EUR vai vairāk, 
dāvanā saņems Eco pudeli (700 ml) PASAULES FUTBOLA ČEMPIONĀTA zelta kausa formā, 
82-2692, dāvanas vērtība 9,90 EUR. 
 
 
 



Мы приглашаем на игру в Мафию с фотосессией в стиле «Чикаго 30-х» 15 руководителей, которые первыми 
выполнят план группы по продаже в ноябре! Как только вы посчитали, что выполнили план, высылайте мне 
смс! На вечеринку попадают только первые 12 руководителей! Стоит поторопиться! 
Фокус активности всего месяца - новая классная колонка, работающая через Bluetooth с логотипом 
Tupperware, при достижении уровня продаж 400 EUR, если группы выполнит план. 
 

 

(HARMAN, ASV) звук хорошего качества, батарея держит до 5 часов. Мощность 3.0 W, вес 130 гр. 
Желаю вам рекордных продаж, достичь всех уровней продаж и получить все подарки активности. 
Ваша Лена! 
 


