
10. izdevums I 2020

Sacentieties par
balvām!

28.09.2020. – 01.11.2020.
(40.–44. nedēļa)

* kamēr prece ir noliktavā



ĀTRAIS STARTS 1

ĀTRAIS STARTS 2

40. nedēļa

41. nedēļa

Pārdodot produktus  
par 180 eiro pirmajā nedēļā 
(40. nedēļa), saņemsiet:
Eco+ Coffee to Go Cup krūzi 
līdzņemšanai (2 gab.),
490 ml / 17,9 cm augst.
AC204001

Pārdodot produktus par 180 eiro
otrajā nedēļā (41. nedēļa),
saņemsiet:
Pusdienu kastīti ar galda 
piederumiem, 
21,6 x 17,3 x 5 cm / 400 ml
Eco pudeli, 310 ml,
6,4 x 6,4 x 17,9 cm augst.
AC204101

The Coffee To Go Cup ir risinājums, kas palīdz samazināt vienu no 
lielākajiem atkritumu avotiem pasaulē – vienreizlietojamās kafijas krūzes. 
Izmantojiet to atkārtoti ikvienai jaunai kafijai, tējai vai jebkuram karstajam vai 
aukstajam dzērienam, ko parasti iegādājaties kafejnīcā vai sulu bārā.

40.–44. nedēļa

BALVAS PAR
KONSULTANTU 
REĢISTRĒŠANU
Ja Jums ir 1 jauns konsultants,  
kas veicis pasūtījumu 
50 EUR apmērā,varat  
iegādāties daudzfunkcionālu  
caurduri par tikai 1,50 €*.
Daudzfunkcionāls caurduris
35,7 x 26,8 x 14,7 cm augst.
RO204001

Balva par 1 kvalificētu konsultantu  
šo 5 nedēļu laikā (40.–44. nedēļa):
Sulas spiede
500 ml
pamatne: 10,9 cm
produkta kopējais izmērs: 19,4 cm
RE204001

Dāvana par 2 kvalificētiem konsultantiem  
šo 5 nedēļu laikā (40.–44. nedēļa):
Crystalwave Gen II komplekts,
Ø 22,4 x 19,3 x 6,5 cm / 1 l,
Ø 22,4 x 19,3 x 9,2 cm / 1,5 l,
Ø 22,4 x 19,3 x 12 cm / 2 l,
Sulas spiede
RE204002

JAUNA 
KRĀSA*  šī summa netiks iekļauta 

mazumtirdzniecības apjomā

JAUNUMS

JAUNUMS

1 KVALIFICĒTU KONSULTANTU

2 KVALIFICĒTIEM KONSULTANTIEM

Īpašais 
piedāvājums 

tikai konsultantu 
reģistrētājiem!

1,50 €*

16,7 x 2,4 cm



500 €

900 €

1300 €

1700 €
Pārdodot produktus par 900 eiro
šo 5 nedēļu laikā (40.–44. nedēļa),
saņemsiet:
Bļodu Elegance, 3,2 l,
Bļodu Elegance, 1,5 l,
Bļodu Elegance, 600 ml,
Silikona veidni Karalis.
AC204003

Pārdodot produktus par 1300 eiro
šo 5 nedēļu laikā (40.–44. nedēļa), saņemsiet:
Elegance maizes trauku,
Bļodu Elegance, 4,6 l,
Bļodu Elegance, 3,2 l,
Bļodu Elegance, 1,5 l,
Bļodu Elegance, 600 ml,
Silikona veidni Karalis.
AC204004

Pārdodot produktus par 1700 eiro
šo 5 nedēļu laikā (40.–44. nedēļa),
saņemsiet:
Pro Asian dārzeņu kapājamo nazi,
Elegance maizes trauku,
Bļodu Elegance, 4,6 l,
Bļodu Elegance, 3,2 l,
Bļodu Elegance, 1,5 l,
Bļodu Elegance, 600 ml,
Silikona veidni Karalis.
AC204005

40.–44. nedēļa

IKMĒNEŠA PĀRDOŠANAS 
STIMULI

Pārdodot produktus par 500 eiro
šo 5 nedēļu laikā (40.–44. nedēļa),
saņemsiet:
Silikona veidni Karalis,
Bļodu Elegance, 600 ml,
Bļodu Elegance, 1,5 l.
AC204002

29 x 11 x 8 cm / 1,5 l

17,5 cm



Ūdensnecaur- 
laidīga

2000 EIRO + 1 KONSULTANTS

3500 EIRO + 1 KONSULTANTS

5000 EIRO + 2 KONSULTANTI

7000 EIRO + 2 KONSULTANTI

Grupas ietvaros pārdodot produktus 
2000 eiro vērtībā un personīgi reģistrējot 
1 kvalificētu konsultantu un 7 aktīvajiem 
konsultantiem pārdodot produktus par 
vismaz 200 eiro, šo 5 nedēļu laikā (40.-44. 
nedēļa), Jūs saņemsiet:
Izolētu metāla Eco pudeli, 550 ml,
24,23 augst. x 8,45 cm Ø  
(lielākajā daļā),
Burned Autumn mugursomu 
28 x 40 x 14 cm.
UM204001

Grupas ietvaros pārdodot produktus 
3500 eiro vērtībā un personīgi reģistrējot 
1 kvalificētu konsultantu un 12 aktīvajiem 
konsultantiem pārdodot produktus par 
vismaz 200 eiro, šo 5 nedēļu laikā  
(40.-44. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Allegra bļodu, 5 l,
30 x 12,12 cm,
Allegra bļodu, 1,5 l (2 gab.),
Ø 24,5 x 25,9 x 7,75 cm,
Izolētu metāla Eco pudeli, 550 ml,
Burned Autumn mugursomu.
UM204002

Grupas ietvaros pārdodot produktus 5000 eiro 
vērtībā un personīgi reģistrējot 2 kvalificētus 
konsultantus (1 personīgi reģistrē GV) un  
17 aktīvajiem konsultantiem pārdodot 
produktus par  200 eiro, šo 5 nedēļu laikā  
(40.-44. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Allegra bļodu, 3,5 l (2 gab.),
Ø 30,7 x 32,2 x 9,96 cm,
Allegra bļodu, 1,5 l (2 gab.),
Allegra bļodu, 5 l,
Izolētu metāla Eco pudeli, 550 ml,
Burned Autumn mugursomu.
UM204003

GRUPU VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS IZAICINĀJUMS
40.–44. nedēļa

Saglabājiet karsto dzērienu temperatūru līdz 
6 stundām un auksto dzērienu temperatūru – līdz 
12 stundām. Esmu vienkārši tīrāma, un mani ir ērti 
paņemt līdzi. Es būšu nepieciešama, un mani MĪLĒS.

Grupas ietvaros pārdodot produktus 7000 eiro vērtībā  
un personīgi reģistrējot 2 kvalificētus konsultantus  
(1 personīgi reģistrē GV) un 25 aktīvajiem konsultantiem 
pārdodot produktus par 200 eiro, šo 5 nedēļu laikā  
(40.-44. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Allegra paplāti,
30 x 2 cm augst.,
Allegra bļodu, 800 ml,
18,6 x 5,5 cm,
Allegra bļodu, 3,5 l (2 gab.),
Izolētu metāla Eco pudeli, 550 ml (2 gab.),
Burned Autumn mugursomu,
Allegra bļodu, 1,5 l (2 gab.),
Allegra bļodu, 5 l.
UM204004

28 x 40 x 14 cm

JAUNUMS



Sacentieties par balvām!

KONSULTANTU
IZAICINĀJUMS*
Sasniedziet konsultantu izaicinājumu  
40.–44. nedēļā un saņemiet:
Sudrabotu metāla Eco pudeli, 880 ml

GRUPU VADĪTĀJU
IZAICINĀJUMS*

Sasniedziet grupu vadītāju izaicinājumu
40.–44. nedēļā un saņemiet:

Zeltainu metāla Eco pudeli, 880 ml

*   Sazinieties ar 
savu izplatītāju, lai 
iegūtu detalizētu 
informāciju.

*   Sazinieties ar 
savu izplatītāju, lai 
iegūtu detalizētu 
informāciju.

Sacentieties par vietu PAŠU LABĀKO sarakstā oktobrī un saņemiet balvas!

JAUNUMS

Tupperware patur tiesības mainīt un aizstāt produktus akcijas laikā.

www.tupperware.lv
www.facebook.com/tupperwarehomecee
www.instagram.com/tupperwareincee

Cenas ir norādījis Tupperware, un tās var mainīties.
Piegādes problēmu gadījumā iztrūkstošie produkti tiks aizstāti ar līdzīgiem produktiem citā 
krāsā vai par tādu pašu cenu.
Brošūrā redzamā produktu krāsa var mazliet atšķirties no produkta  
faktiskās krāsas.
©2020 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas.
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.


