IEPAZĪŠANĀS
BUKLETS
2020

Laipni gaidīti
Prāga,,

Tupperware produktus
varat aplūkot Red dot
muzejos visā pasaulē.

Šobrīd Tupperware ir vairāk
nekā 10 000 spēkā esošu
produktu patentu.

BUBU

Čehija

1 no pirmajiem 5
virtuves
piederumu
Igaunija
izgatavotājiem
Tartu,
AVANTI
pasaulē

Līdz šim mums ir piešķirti vairāk nekā
60 Red Dot dizaina apbalvojumi

Ostrava

Jūrmala,

Riga,

JURMALA

RIGALAND
Daugavpils,

DAUGAVA

Brno,

MIJADERA

Slovākija

DIRINDAR

Trzin,

MAKRA

Košice

PROCELLA

Baia Mare,

FANBERG

FORTUP

Iași

Ungārija

Cluj-Napoca

Szeged

Rumānija

Pécs,

T-PARTY

Varaždin,

JESEN
USLUGE

Subotica
Timișoara

Horvātija

Osijek

Mēs palīdzam NASA audzēt
Viļņa,,
pārtiku
starptautiskajā
VILNELE
kosmiskajā stacijā. Tik
tiešām!

Debrecín

Budapešť,

LENDULET

Győr,

Lietuva
Kaunas

Zagreba
Rijeka,

Klaipėda

FERIT

ER PAK

ZAKO

Ļubļana,,

Vranov
nad Topľou,

Banská Bystrica,

Bratislava,

Pasaulē esam pazīstami
ar saviem unikālajiem
risinājumiem ēdiena
gatavošanai mikroviļņu
krāsnī — tvaicēšanai un
gatavošanai augstspiediena
Slovēnija
traukos.

Latvija

Brašov,

AZURIT

Novi Sad

Mēs esam vienīgais
uzņēmums Eiropā,
kas piedāvā metāla
produktus, kuros
var droši gatavot
mikroviļņu krāsnī.

Visās valstīs
janvāri dēvē par
“grandiozāko
ballīti”

Banja Luka

Bosnija un
Hercegovina

Zadar

Braunija Vaiza
ir pirmā sieviete,
kas jebkad
bijusi redzama
uz laikraksta
“Business Week”
vāka

Belgrada,

Konstanca,

IKOTIM
T&T YELLOW

Split
Sarajevo,

QUEENS
Mostar

Sieviete, kas aizsāka
“Tupperware mājas ballītes”,
bija Braunija Vaiza.

București,

DIAMANT

OPTIMCORE

vairāk nekā

Serbija

74 gadus

Niš

1. Ik pēc 2,5 sekundēm
kaut kur pasaulē sākas kāda
“Tupperware mājas ballīte”

pasauli caurstrāvojošs
spēks
Uzzināt vairāk: www.tupperwarebrands.com

Vērtības

Welcome in

Tupperware

Domājiet PLAŠI,

SĀCIET ar mazumiņu,
sāciet TAGAD!

Domāsim plaši
Gūsim panākumus kopā
Uzslavēsim cita citu
Rīkosimies pareizi attiecībā pret citiem

Apsveicam ar jauno biznesu un laipni
lūdzam īstu cilvēku kopienā, kura piedāvā
īstus risinājumus īstai dzīvei. Cerams,
ka izbaudāt pirmās dienas Tupperware
konsultanta statusā. Tas ir tā vērts. Un, jā,
protams, tas arī nozīmē iespēju gūt īstus
ienākumus.

mērķis

Mūsu
ir
iedvesmot sievietes
gūt pārliecību par
nepieciešamību
bagātināt savu dzīvi, lolot
ģimenes un iedvesmot
kopienas visā pasaulē.

Pasniegsim roku

Tupperware
mēs paļaujamies
uz pārliecības
skaistumu.
Pārliecība būt
pašiem.

Šī iepazīšanās
bukleta mērķis ir
vērst uzmanību
uz iespējamajiem
izaicinājumiem,
kas gadās jebkurā
piedzīvojumā, un to
pārvarēšanu.

Šajā ceļā Jūs vadīs pārdošanas
grupas dalībnieku atbalsts
un sapratne. Jo mūsu vīzija ir
iedvesmot globālo kopienu, it
īpaši sievietes, izveidot savu
labāko versiju, izmantojot
iespējas, bagātinoties, uzslavējot
un, pats svarīgākais, pilnveidojot
attiecības.

Mēs uzņēmumā Tupperware
uzskatām, ka sievietes ir
izaugsmes, skaistuma un
pozitīvu pārmaiņu spēks, un tas
pasaulei ir ļoti vajadzīgs.
Mēs ticam,
ka sievietes
var izglābt
pasauli…
JŪS varat
izglābt
pasauli!
Mēs ar savu produktu starpniecību
vienmēr esam tiekušies samazināt
ietekmi uz vidi, radot atkārtoti
izmantojamus, izturīgus un viegli
lietojamus risinājumus, kas palīdz
samazināt plastmasas un pārtikas
atkritumu daudzumu.

Mēs
paļaujamies
uz jums!

Kādēļ tas jums ir svarīgi?

Jūs varat izmainīt gan savu dzīvi,
gan savu draugu, ģimenes locekļu
un klientu dzīvi.

Un tas var palīdzēt jums
nopelnīt vairāk naudas!

Kā? Popularizējot Tupperware®

produktu īpašības, kas palīdz
samazināt atkritumus, jūs
apmierināt mūsdienu klientu
vajadzības. Aizvien vairāk cilvēku
meklē ilgtspējīgus atkritumu
problēmas risinājumus un vēlas
atbrīvoties no vienreizlietojamās
plastmasas — un jums ir
risinājums!

Kā par to runāt? Mēs vēlamies,
lai JŪS būtu samazināta
atkritumu daudzuma aizstāve un
popularizētāja savās ballītēs un
sarunās ar draugiem, ģimeni un
kopienu.
Atcerieties, ka cilvēki meklē
ilgtspējīgākus risinājumus, un
jums tie ir!

Ko teikt, runājot par Tupperware produktiem kā risinājumu:
• Pretēji vienreizlietojamajai plastmasai, Tupperware vienmēr ir ieguldījis augstvērtīgos
materiālos, kuru kvalitāte ir pasaules limenī un tādēļ ir izturīgi un ilgmūžīgi.
• Tupperware® produkti atrisina vienreizlietojamo plastmasas produktu problēmu.
• Tupperware palīdz samazināt jūsu ietekmi uz vidi, sniedzot risinājumus produktu
glabāšanai, gatavošanai un sagatavošanai.
• Plastmasa jau ilgu laiku ir spēlējusi nozīmīgu lomu mūsu dzīvēs, un tās svarīgums
nemainīsies. Lietojot pareizi, tas ir izturīgs un uzticams materiāls, kas iesaistīts ļoti
daudzās mūsu privātās un profesionālās dzīves jomās.
• Jūs varat palīdzēt atrisināt vienreizlietojamās plastmasas un pārtikas atkritumu
problēmu, ilgtermiņā izmantojot Tupperware® produktus.

PADOMI
UZPILDIET UN IZMANTOJIET
ATKĀRTOTI!
Ņemiet līdzi
vairākkārt
lietojamu
pudeli. Uzpildiet
to, kad vien ir
nepieciešams, un
pielieciet punktu
plastmasas
atkritumiem.

LABĀKAI
PASAULEI!
NEIZVĒLIETIES IEPAKOJUMU!
Ņemiet līdzi atkārtoti
lietojamās kārbas katru
dienu un nepērciet fasētās
maltītes.

MŪSU IZPRATNĒ,
ILGTSPĒJĪBA IR KAUT KAS
VAIRĀK PAR MODES TENDENCI
TĪRIET BEZ ĶĪMISKAJIEM
LĪDZEKĻIEM
Tīrība ir iespējama bez
ķīmiskajām vielām. Tupperware
mikrošķiedru drānas ir
mazgājamas, izmantojamas
vairākkārt un tās ļoti labi tīra bez
tīrīšanas līdzekļiem.

Šodien vārds

Tupperware
ir sinonīms plašam
tādu produktu
klāstam, kas paredzēti

uzglabāšanai,
gatavošanai un
pārtikas

UZGLABĀJIET PĀRTIKU ILGĀK!
Ar Tupperware pasargājiet
pārtiku no sabojāšanās un
paildziniet tās lietošanas
laiku.

ŅEMIET LĪDZI SAVAS
PUSDIENAS!
Lieciet neapēsto maltīti
vairākkārt lietojamajā kārbā,
ņemiet to līdzi un pārtrauciet
pārtikas izšķērdēšanu.

TAUPIET ENERĢIJU, IZMANTOJOT
MIKROVIĻŅU KRĀSNI
Cleanlinesskrāsns
doesn’t
need
Mikroviļņu
patērē
Sauberkeit
braucht
chemicals.pusi
Tupperware
apmēram
no tākeine
enerģijas
Chemie.
Diecloths
Tupperware
microfibre
are washable,
daudzuma,
ko
gatavošanā
Mikrofaser-Tücher
sind
reusable
and do the
job
just fine
patērē
cepeškrāsnis
un plītis,
waschbar,
wiederverwendbar
without
any
cleaning
agents.
kā
arī ietaupa
laiku, gatavojot
und kommen
ohne
nelielas
porcijas.
Putzmittel aus.

līdzņemšanai,
saglabājot svaigumu.
Vai tie būtu produkti
mikroviļņu krāsnij,
vai izturīgas sistēmas
lietošanai ledusskapī un
mūsdienīgi risinājumi
tiem, kas vienmēr ir

ŅEMIET SAVU SOMU!
Atsakieties no plastmasas
un papīra maisiņiem un
pērciet produktus vairumā.

DALIETIES AR
SAVIEM DRAUGIEM!
Pastāstiet
šos padomus
arī citiem, lai
pasaule kļūtu
videi draudzīgāka
kopā ar
Tupperware.

MAZGĀJIET TRAUKUS
ZEMĀKĀ TEMPERATŪRĀ
Izmantojiet trauku mazgājamās
mašīnas ECO programmu.
Izvēloties nevis 60, bet 50
grādus, Jūs samazināsiet
enerģijas patēriņu par apmēram
25%.

kustībā, — mūsu idejas
palīdz samazināt

iepakojuma,
daudzumu,
taupīt enerģiju

un — kas ir ne mazāk

svarīgi —, naudu jūsu
ikdienas tēriņos.

STARTS!

2. SOLIS

TAVA PIRMĀ NEDĒĻA
TUPPERWARE

Kad: 6.-9. nedēļa kopš kļūšanas
par konsultantu

Kā: pasūtot produktus vismaz
240 € vērtībā

SĀKUMA KOMPLEKTS
• šeikeris Eazy 350 ml
• Bļodiņa 300 ml
• Iepirkumu soma
• Katalogs
• 10 skrejlapas

Priekšrocība: vismaz 56,40 EUR
atlaide + iespēja iegādāties Ātro
smalcinātāju par īpašu cenu
* Jaunais konsultants var iegādāties
tikai vienu Ātro smalcinātāju

x1
03. sējums

Mums ir
ko Jums
piedāvāt

3. SOLIS

I 2020

x 10

Kad: 10.-13. nedēļa kopš

Piedāvājum

s

periodam
02.03.2020–29
.03.2020

(10.–13. nedēļa)

Kamēr prece

Īpašā cena
tikai jaunajiem
konsultantiem

ir noliktavā

kļūšanas par konsultantu

1. SOLIS

Kā: pasūtot produktus
vismaz 240 € vērtībā

Kad: 2.-5. nedēļa kopš kļūšanas par konsultantu
Kā: pasūtot produktus vismaz 160 € vērtībā
Priekšrocība: vismaz 37,60 EUR atlaide + iespēja iegādāties

mazo CheeSmart par īpašu cenu

Īpašā cena
tikai jaunajiem
konsultantiem

Mazumtirdzniecības cena:
42,50 €

21,50€
OB201002

Īpašā cena
tikai jaunajiem
konsultantiem

Priekšrocība: vismaz
56,40 EUR atlaide + iespēja
iegādāties Mando Junior
un VentSmart 800 ml
komplektu par īpašu cenu

Mazumtirdzniecības cena:
31,90 €

16,50€

Mazumtirdzniecības cena:
61,40 €

31,00€

OB201001

OB201003
* Jaunais konsultants
var iegādāties tikai
vienu CheeSmart
30,4 x 20,4 x 9,8 cm

* Jaunais konsultants var iegādāties tikai vienu Mando Junior un VentSmart 800 ml komplektu

Jūsu sākuma KOMPLEKTS: prezentācijas spēks
Ieraudzīt nozīmē noticēt, tādēļ pirmo 12 nedēļu laikā mēs jums dosim dažus mūsu iecienītākos un populārākos produktus, lai Jūs varētu pārsteigt
savus klientus ar īsām un vienkāršām produktu prezentācijām. Izglītojot par inovācijām, laiku taupošām īpašībām un mūsu produktu iezīmēm,
Jūs varēsiet vieglāk ieinteresēt jaunus klientus un iemantot viņu uzticību mūsu zīmolam.

Šeikeris Easy 350 ml

Apaļā bļoda

kurā var izmērīt, samaisīt, pasniegt,
uzglabāt un ieliet, ir obligāti nepieciešams
katrā virtuvē! Pateicoties tā unikālajām
īpašībām, kuras aizsargā 5 patenti (!), ar to
var pagatavot dažādas mērces, kokteiļus,
marinādes, omletes un arī mājas kečupu un
putukrējumu!

Droši uzglabājiet ēdiena pārpalikumus citai
ēdienreizei vai ņemiet sev līdzi. Apaļās
bļodas ir vieglas un neļauj izšļakstīties
šķidrumam, tādēļ tās ir ideāli piemērotas
ēdiena līdzņemšanai.

Aplūkojiet daudzās prezentācijas
idejas savām ballītēm, kurās
pārsteidzošu recepšu pagatavošanai
var izmantot šeikeri Eazy 350 ml
un ātro smalcinātāju.

3 Viegla, tāpēc ir ideāli piemērota pārnēsāšanai.

1

7

8

2

3

9

4

2 Kupolveida vāks veicina
viendabīga maisījuma
veidošanos
3 Liela aizķere, lai vāku
varētu viegli noņemt
4 Īpašas rievas balsta
blenderēšanas ieliktni

10
5

5 Trauka pamatne
iekšpusē ir kodināta, lai
samazinātu skrāpējumu
veidošanos

1

1 mVienkārša, caurredzama faktūra;
2 Hermētisks vāks, kas neļauj šķidrumam
izšļakstīties un pazust svaigumam un garšai;

2

Prezentējiet sevi kā
profesionālu Tupperware
konsultantu(-i)!

6
1 Uzgalis ir viegli
noņemams un atvieglo
notīrīšanu

3

6A
 izķere vieglai uzgaļa
atvēršanai
7P
 ilienu savākšanas
funkcija uzgalī; pilieni
nonāk atpakaļ šeikerī
8 Liešanas snīpim ir plāna
maliņa, lai šķidrums
lītu vienmērīgi un bez
pilieniem
9R
 eljefa ergonomiskā
forma ļauj vieglāk satvert
trauku sakratīšanas laikā
10 Augstas kvalitātes apdruka
pēc metriskās un angļu
mērvienību sistēmas ļaus
viegli un ātri izmērīt produktu
daudzumu

Atnesiet savus produktus un
ēdienu sastāvdaļas uz ballītēm šajā
stilīgajā somā veiksmīgām produktu
demonstrācijām.
Izmantojiet atkārtoti lietojamo
iepirkumu somu katru reizi, lai
ātri iepirktos tirgū, lielveikalā vai
jebkurā citā gadījumā.

Nesiet to ar lepnumu,
jo šī soma veicina uzņēmuma videi
draudzīgu tēlu un sūta pasaulei vienu
no vissvarīgākajiem vēstījumiem, kas
vērsts uz patērētājiem: "Ņemiet līdzi
savu somu, nelietojiet vienreizlietojamus
plastmasas maisiņus."

CheeSmart vienmēr
saglabā sieru svaigu ilgāku
laiku, tādēļ jūs varat
ietaupīt naudu uz neizmesto
produktu rēķina.

Dzērveņu riekstu brī
SASTĀVDAĻAS
• 1 ēd. k. / 15 ml nesālīta sviesta
• ¼ tases / 75 g konservētu aprikožu
• ¼ tases / 60 ml apelsīnu sulas
• ⅓ tases / 45g žāvētu dzērveņu
• ⅓ tases / 55 g riekstu maisījuma
• 374 g brī siera rituļa

CheeSmart™ mazais

ir revolucionārs siera pasniegšanas trauks, kas samazina
kondensācijas un smakas radīto problēmu tiktāl, ka,
glabājot sieru ledusskapī, jūs to vispār nejutīsiet. Ideāls
lietošanai ikdienā, skaists dizains pasniegšanai.
2

1

3

GATAVOŠANA
1. Krūzē MicroCook 1 l lieciet sviestu,
konservētas aprikozes un apelsīnu
sulu. Uzlieciet vāku un karsējiet
mikroviļņu krāsnī 2 minūtes,
puslaikā kārtīgi samaisot.
2. Iemaisiet dzērvenes un riekstus
siltajā kompota maisījumā.
3. Ar siera nazi nogrieziet garoziņu
no brī siera virspuses un ielieciet to
UltraPro grilpannā. Pārklājiet brī ar
dzērveņu - riekstu maisījumu.
4. Pirms pasniegšanas iestatiet
mikroviļņu krāsni uz lielu jaudu
un 45 sekundes karsējiet vai arī
10-12 minūtes karsējiet tradicionālā
cepeškrāsnī 175 °C temperatūrā (vai
kamēr brī vidus kļūst mīksts).

1 Vākā iestrādātais pulētais “skatlogs”
izceļ moderno pasniegšanas trauka
formu un parāda saturu.

4 Vāka aizķeres mazliet sniedzas pāri
pamatnes malām, atvieglojot vāka
noņemšanu

2 Condensed Control™ režģis uzsūc
mitrumu un izvada to laukā

5 Traukam ir smalka tekstūra ar nedaudz
paceltu malu; tas ir šaurs sānos, lai
taupītu vietu, taču ar platiem stūriem, lai
to būtu viegli noturēt ar abām rokām

3 Vāku var uzlikt abās pamatnes pusēs, no
kurām viena ir dziļāka

5. Lieciet CheeSmart pamatni ar
pacelto malu augšup un uzlieciet brī
uz trauka.
6. Pasniedziet ar kraukšķīgu maizi un
krekeru izlasi.

Papildu produkti
• Krūze MicroCook 1 l
• Mazā silikona lāpstiņa
• UltraPro grilpanna
• Siera nazis
• CheeSmart mazais

4

5

CondensControl princips:
kondensāts izkļūst cauri
filtram, labāk saglabājot
produktu, paturot aromātu
traukā un pasargājot
ledusskapi no nepatīkamas
smakas.

IZMANTOŠANAS PADOMI
• Lai siers labāk garšotu, izņemiet to
no ledusskapja un pasniedziet istabas
temperatūrā.
• Nelieciet trauku ledusskapja aizmugurē,
kur atrodas dzesēšanas elements. Tā jūs
novērsīsiet kondensācijas palielināšanos
traukā.
• Izņemiet siera porciju no CheeSmart™ un
nogrieziet ļoti plānu šķēlīti, lai noņemtu
dehidratēto virsmu.
• Uz CheeSmart™ vāka nelieciet citus
CheeSmart™ traukus, jo režģim ir
nepieciešama gaisa cirkulācija.

Vairākas pagatavošanas iespējas
un ballītes idejas tikai ar
2 produktiem!

Ātrais laša tartars
Salmon
tartare
1

2

• 8 kaperi

3

• 1 lociņš

x8

• 200 g laša
• 30 ml / 2 ēd. k. olīveļļas

Vieglais un kompaktais Ātrais smalcinātājs Turbo Chef, aizņem ļoti maz vietas
skapī, atvilktnē vai uz letes. Ar viegli pavelkamo auklas mehānismu varēsiet
pagatavot ātras, gardas un veselīgas uzkodas, mērces, desertus vai vienkārši
sakapāt garšaugus un dārzeņus, lai maltītēm piešķirtu svaigu garšu.

x1

100 g

100 g

• Sāls un pipari
1. Ar Ātro smalcinātāju
sakapājiet kaperus un lokus
4

1 Vāku var droši piestiprināt pie pamatnes, jo
tam ir bajonetietvere. Bajonetietveri veido
4 rievsavienojumi pamatnes augšējā daļā.
2 Asmens turētājam ir 3 asi asmeņi, kas
nerūsē un smalki sasmalcina garšaugus.
3 Pamatne ir neslīdoša, tādēļ ātrais
smalcinātājs Turbo Chef uz griežamās
letes turēsies stabili un lietošanas laikā
neslīdēs.

2x

4 Caurspīdīgā pamatne ļauj uzraudzīt to, cik
smalki sastāvdaļas ir sakapātas.

= 15 ml
= 30 ml

•P
 avelciet auklu 2 vai 3 reizes, paņemiet
ātro smalcinātāju abās rokās un sakratiet,
lai sastāvdaļas sajauktos, tad novietojiet
atpakaļ uz virsmas un velciet auklu tik ilgi,
kamēr iegūts vēlamais smalkums..

5
1
2

Cold
tomato
sauce

• Lai sagrieztu sastāvdaļas, aukla vidēji
jāpavelk 12 reizes

4

+

• 5 ml citrona sulas

4

2

2
3

125 ml

1. Ātrajā smalcinātājā
sakapājiet tomātus, čili, sāli
un piparus.
2. Lieciet masu šeikerī Eazy
350 ml.

= 5 ml

Plānojat prezentāciju?
Izmantojiet produktu paraugus, kurus Jūs kā jaunais konsultants esat
ieguvis, un sagatavojiet ātru prezentāciju, izmantojot nākamajā lappusē
redzamās receptes

5. Ar Ātro smalcinātāju
sakapātās sastāvdaļas lieciet
šeikerī.

• 125 ml saldā krējuma
(šķidra)

3

Padoms
ballītei!

4. Šeikerī Eazy 350 ml lieciet
olīveļļu, citronu, sāli un
piparus un kārtīgi sakratiet.

• Sāls un pipari
x1

• Kopumā ... 12 x 8 x 3

3. Ar Ātro smalcinātāju vēlreiz
sakapājiet 100 g laša

• 1 mazs čili pipars

1
6x

1

2. Ar Ātro smalcinātāju
sakapājiet 100 g laša

• 6 ķiršu tomātiņi

• 1 pavilkšanas reizē asmens turētājs veic
8 pilnus apgriezienus

• Ātrais smalcinātājs Turbo Chef nepilnās
15 sekundēs paveic 288 naža griezieniem
līdzvērtīgu darbu!!!

3

Aukstā tomātu mērce

Fakti!

• asmens turētājam ir 3 asi asmeņi

• 15 ml / 1 ēd. k. citronu sulas

3. Pievienojiet pārējās
sastāvdaļas.
4. Kārtīgi sakratiet.
Pasniedziet kā dipu vai mērci.

Ar Tupperware Mando Junior
grieziet šķēles kā profesionāļi

1

3 Bīdāms ventilis ļauj integrēt gaisa
cirkulācijas sistēmu.
4 Vēdlūkas ir paslēptas zem ventiļa (vidējā
izmēra vākam ir plašākas vēdlūkas nekā
mazā izmēra vākam).
6

4
7

2 Korpusa virsmai ir rievas, kas mazina
berzi starp korpusu un produktu.
3 Bīdņa pozīcija ir redzama no abām
korpusa pusēm, tādēļ ir vieglāk pārbaudīt
iestatījumus.

6 Iekšējais režģis nodrošina gaisa cirkulāciju
ap pārtiku. Neļauj saturam saskarties ar
mitrumu.

2 Gaisa cirkulācijas sistēmas attēlojums.

3

1 Pretslīdes pēda aptur slīdēšanu uz
letēm, šķīvjiem un bļodās.

5 Caurspīdīgā kārbā ir redzams tās saturs.

1 Vāks ar aizķeri stūrī, viegli attaisāms un
aiztaisāms.

2

Gratēns / Dekorēšanai

5
6

5

Sautējums / Salāti

4

2

MandoJunior vienmēr sagriež ideāli līdzenas šķēles.
Turklāt tās dizains ir drošs, kompakts un viegli lietojams.
Citi ieguvumi? Izmantojot MandoJunior, Jūs samazināsiet
gatavošanai veltīto laiku, iegūsiet nevainojamas produktu
šķēles, kas pagatavosies vienmērīgi — MandoJunior var
izvēlēties trīs atšķirīgus šķēļu biezumus!

1

3

Karpačo / Lazanja
4 Zem korpusa esošajam bīdnim ir četras
pozīcijas: fiksētā pozīcija, plānas, vidējas
un biezas šķēles.
5 Vienmēr izmantojiet pirkstu aizsargu, lai
griešana būtu droša un paliktu mazāk
pārpalikumu.

Ventsmart
zemais 800 ml
Izvairieties no nevajadzīgas
pārtikas izmešanas mājās un
mudiniet ēst veselīgu pārtiku,
uzglabājot ledusskapī svaigus un
sakārtotus augļus un dārzeņus.
Unikālā ventilācijas sistēma
palīdz regulēt kārbā esošo
atmosfēru, līdzsvarojot skābekļa
un ogļskābās gāzes ieplūšanu un
izplūšanu. To var regulēt
atbilstoši uzglabāto dārzeņu
un augļu veidam, lai tie ilgāk
saglabātos svaigi un nebojātos.

4+6 gaisa plūsmas sistēma nodrošina
kvalitatīvu pārtikas uzglabāšanu, kad
kārbā produkti novietoti cits virs cita.

Izvēlieties pareizo novietojumu:

Līdz pusei
atvērta: ventiļa
aizķere ir vienā
līmenī ar
piktogrammas
pusapli, vāka
mazā vēdlūka
ir atvērta,
nodrošinot vieglu
vēdināšanas
režīmu.

Slēgta: ventiļa
aizķere ir vienā
līmenī ar pilnībā
aizkrāsotu apli,
kas atrodas
piktogrammas
vidū, un abas
vākā iestrādātās
vēdlūkas ir
aizvērtas.

6 Lielais roktura atvērums lietošanu
padara ērtāku.
7 Pretslīdes rokturis ir droši izmantojams
gan labročiem, gan kreiļiem.

Padoms
ballītei!

Plānojat prezentāciju?
Ievietojiet sastāvdaļas VentSmart un apaļajā bļodā un pagatavojiet
svaigus salātus, sarīvējot tos ar MandoJunior

Padoms
ballītei!

Plānojat prezentāciju?
Ievietojiet garšaugus VentSmart un uzņemiet laiklēcienu video,
kurā redzams, ka pārtika ilgāk saglabājas svaiga VentSmart,
nevis vienkārši ievietota ledusskapī

Atvērta:
ventiļa aizķere
ir vienā līmenī
ar neaizkrāsoto,
spīdīgo
piktogrammas
apli, vāka lielā
vēdlūka ir atvērta
pilnā vēdināšanas
režīmā.

SĀCIET TAGAD

Jūs neesat viena!

Apmeklējiet 3 apmācības nodarbības savā grupā un izvēlieties sev
3 produktus, kurus izmantot turpmākajās prezentācijās.
Pievienojieties apmācības nodarbībām, lai uzzinātu vairāk par mūsu
produktu līnijām, ballīšu idejām un visvairāk pārdotajiem rīkiem
Uzziniet, kā piesaistīt konsultantus, pilnveidot cilvēkus, izveidot savu grupu un izmantot
iespēju kļūt par Tupperware grupas vadītāju.

Par katru no apmeklētajām 3 mācību nodarbībām Jūs pēc
izvēles varat saņemt 1x EcoPure sniegavīrs 350 ml vai
1x FreezerSmart zemo 450 ml – sev vai saviem draugiem!

KOPĪGAS IESPĒJAS

Kolīdz esat apguvusi ballīšu rīkošanas mākslu, sāciet domāt par komandas
veidošanu no potenciālajiem nākotnes uzņēmējiem. Radot kopīgas iespējas,
jūs palīdzat topošajiem līderiem ieraudzīt jaunas iespējas viņu dzīvē. Kā atklāt
talantīgus jaunos konsultantus, kas varētu pievienoties jūsu komandai?
Uzziniet, kā pamanīt potenciālu jaunu
konsultantu. Atbilde uz to ir... tas var
būt ikviens:

Jums vajadzētu meklēt šādas
personīgās īpašības:

+ Jūsu ballītes dalībnieks

+ Patīkama personība

+ Kas pieskata jūsu bērnu
+ Jūsu bankā
+ Jūsu taksometra vadītājs
+ Jūsu ārsta kabinetā strādājošais

1. apmācības variants

+ Kas ierodas uz jūsu ģimenes svinībām
+ No kaimiņu pagalma/kopienas pasākuma

DATUMS:

+ Jūsu viesmīlis restorānā

TĒMA:

+ Jūsu kasieris pārtikas veikalā

Apmācība apmeklēta

ECOPURE SNIEGAVĪRS 350 ml

2. apmācības variants

Atkārtoti lietojams, videi draudzīgs produkts, kas
visu gadu ļaus gan izskatīties stilīgi, gan vienmēr
tikt pie ūdens, nepērkot vienreizlietojamās ūdens
pudeles! Eco pudeļu klāstu meklējiet mūsu
katalogā, šādās lappusēs: 8.-9.

DATUMS:
TĒMA:
Apmācība apmeklēta

3. apmācības variants
DATUMS:
TĒMA:
Apmācība apmeklēta

FREEZERSMART ZEMAIS 450 ml
Sasaldēšana ir ļoti ērts un viegls ēdienu
glabāšanas veids. Pamēģiniet iegādāties sveramo
pārtiku, saglabāt to un izmantot vēlāk. Pastāstiet
par personīgo pieredzi savas ballītes viesiem. Vairāk
variantu pieejami katalogā, 24.-25. lpp.

+ Jūsu baznīcas draudzes loceklis
+ Jūsu frizieris/manikīra speciālists
+ Jūsu bērna skolotājs
+ Jūsu nekustamā īpašuma aģents
+ Jūsu mājdzīvnieka kopējs
+ Jūsu masieris

+ Silts smaids
+ Piedzīvojuma gars
+ Interesējas par produktiem
+ Interesējas par jūsu stāstīto"
Parunājiet ar potenciālo jauno
konsultantu un mēģiniet viņu ieinteresēt.
Kam vajadzētu pievērst uzmanību,
klausoties?
+ Kas notiek viņu dzīvē
+ Kas viņiem ir svarīgs
+ Vai viņš/viņa vēlas atrast jaunu darbu?
+ Vai viņš/viņa dod mājienu par vēlmi
nopelnīt papildus?
+ Vai viņu interesē produkti?

Ballītes ir mūsu
dzīvesveids!

Jums kā Tupperware konsultantam ir tiesības dot atlaides visiem katalogā
iekļautajiem produktiem un jūsu pasūtītajiem īpašajiem piedāvājumiem. Ja
vēlaties, lai Tupperware kļūtu par Jūsu jauno nepilna laika darbu, un izmantot
atlaidi kā papildu mēneša ienākumus, turpmākajās nedēļās un mēnešos ieplānojiet
pārdošanas pasākumus, prezentācijas un ballītes.

Kontaktpersonu saraksts
Iekļaujiet tajā visus, ko pazīstat. Iesākumam pierakstiet
dažus vārdus:
draugus

Ar ko jums labāk sākt?

Sastādiet klientu sarakstu un vispirms piedāvājiet viņiem tos produktus,
kas Jums jau ir un kurus pārzināt.

radus

Cik daudz klientu jums vajag, lai nopelnītu
savus pirmos 60,00 €?
Pamata atlaide: 23,50%

Pasūtiet produktus vismaz 255,00

€ vērtībā, kas nozīmē:
24 klienti, kas iegādājas šeikeri Eazy 350 ml

VAI

paziņas

8 x CheeSmart zemo

VAI

6 x Ātro smalcinātāju

Jūs saņemat 60,00

Apsveicam!

kaimiņus

€ atlaidi un dāvanu par ikmēneša konsultanta iniciatīvu*

Vai jūs interesē kaut kas vairāk? Jautājiet izplatītājiem par lielākām atlaidēm, kas
pienākas aktīvākiem konsultantiem, un piedalieties apmācībā, lai iemācītos efektīvi
prezentēt un piedāvāt Tupperware produktus.

* min. mēneša pasūtījums līmenim

bērna draugu vecākus

ATCERIETIES:
manas grupas
nosaukums

Mans konsultanta
ID numurs

Pasūtījuma termiņš

Saite uz platformu

MANA VADĪTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA
Vārds
Adrese
Tālrunis
E-pasta
adrese

MANAS GRUPAS/GRUPAS VAD. INFORMĀCIJA
Vārds
Adrese
Tālrunis
E-pasta
adrese
Iknedēļas tikšanās laiks un vieta

Pievienojieties Tupperware ģimenes jautrībai un apmeklējiet mūs: www.facebook.com/tupperwarehomecee
*2020 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas. Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.

