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* kamēr prece ir noliktavā

28.12.2020. – 31.01.2021.
(1.–5. nedēļa)

Sāksim
no
jauna!



JAUNUMS

ĀTRAIS 
STARTS 1

ĀTRAIS 
STARTS 2

ĪPAŠĀ  
NEDĒĻA

1. nedēļa

2. nedēļa

1.-2. nedēļa

√ Stilīgs un moderns dizains
√ Ergonomiska un viegli satverama
√ Ieliešanai ar vienu roku
√ Nepilošs snīpis
√ Perfekta izliešana
√ Vienmērīga plūsma bez aizsērēšanas
√ Caurspīdīgs, viegls un izturīgs materiāls!

Ideāls pēdējais akcents
skaistam galdam!

A Augšējais vāciņš Tam ir atvēršanas sistēma 
ar vienu roku, kas ļauj viegli atvērt un 
aizvērt vāciņu.

B Silikona aizbāznis Vieglai un ciešai slēgšanai.

C Nepilošs snīpis Ļauj viegli, kontrolēti izliet 
un novērš tekošus pilienus un noplūdes.

D Spīdīga virsma Lai norādītu, kur jānospiež, 
lai atvērtu vāciņu. 

E Rievota josla Nodrošina labu saķeri

F Ventilācijas vāciņš Padara izliešanu 
vienmērīgu un bez traucējumiem, 
nodrošinot gaisa kanālu.

G Silikona starplika Ūdensnecaurlaidīgai 
aizdarei.

H Liela atvere Praktiska un ērta vieglai 
uzpildei, bez izšļakstīšanās, ja vāks ir 
atskrūvēts.

I Caurspīdīgs korpuss Ļauj viegli identificēt 
saturu vienā acumirklī un redzēt, kad 
nepieciešama uzpildīšana.

J Izliekts korpuss Nodrošina ērtu un 
ergonomisku saķeri. 
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Pārdodot produktus 180 eiro  
vērtībā 1. nedēļā, jūs saņemsiet:
Fashion pudele 410 ml 
Ø 7,29 x 23,25 cm
AC210101

Pārdodot produktus 180 eiro  
vērtībā 2. nedēļā, jūs saņemsiet:
Apaļais trauks 1,25 l (3 gab.)
Ø 13 x 15,5 cm augst.
AC210201

Pasūtot produktus par 450 eiro  
1.–2. nedēļas laikā, jūs saņemsiet:
Clear dozators 570 ml
Clear dozators 770 ml 
AC210102

A: 21,2 cm A: 26,5 cm

JAUNA
KRĀSA

JAUNA
KRĀSA



MĒNEŠA PĀRDOŠANAS 
VEICINĀŠANA
1.–5. nedēļa

600 eiro

900 eiro

1400 eiro

Pārdodot produktus 600 eiro vērtībā  
šo 5 nedēļu laikā (1.-5. nedēļa),  
Jūs saņemsiet:
Allegra deserta bļodiņas 275 ml  
(4 gab.)
Ø 15 x 6,4 cm 
Bļoda Allegra 1,5 l (2 gab.)
Ø 24,5 x 25,9 x 7,75 cm
Allegra Kombi 1,3 l
(komplektā ietilpst: iekšējais  
siets, ārējā bļoda)
Ø 24,5 x 25,1 x 6,5 cm
AC210103

Pārdodot produktus 900 eiro vērtībā  
šo 5 nedēļu laikā (1.-5. nedēļa),  
Jūs saņemsiet:
Bļoda Allegra 3,5 l
Ø 30,7 x 32,2 x 9,96 cm
Allegra deserta bļodiņas 275 ml (6 gab.)
Bļoda Allegra 1,5 l (2 gab.)
Allegra Kombi 1,3 l
AC210104

Pārdodot produktus 1400 eiro vērtībā  
šo 5 nedēļu laikā (1.-5. nedēļa),  
Jūs saņemsiet:
Divstāvīgs servēšanas trauks
Ø 26 x 14 cm augst.
Bļoda Allegra 3,5 l (2 gab.)
Allegra deserta bļodiņas 275 ml (6 gab.)
Bļoda Allegra 1,5 l (2 gab.)
Allegra Kombi 1,3 l
AC210105

JAUNAS
KRĀSAS

JAUNAS
KRĀSAS

IZMANTOJIET KĀ 
AUGĻU PAPLĀTI 
GALDA CENTRĀ 

VAI UZKODU 
PASNIEGŠANAI 
AR MĒRCI



* Vairāk informācijas jautājiet savam izplatītājam

2000 eiro
Pārdodot produktus 2000 eiro vērtībā šo 5 nedēļu laikā (1.-5. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Tchefseries Cottage panna 24 cm
Bļoda Allegra 5 L
Ø 30,7 x 32,2 x 13,2 cm
Divstāvīgs servēšanas trauks
Bļoda Allegra 3,5 l (2 gab.)
Allegra deserta bļodiņas 275 ml (6 gab.)
Bļoda Allegra 1,5 l (2 gab.)
Allegra Kombi 1,3 l
AC210106

Ja sasniedzat “SPACE RACE CHALLENGE”*,
kas attiecas uz konsultantiem, 1.-5. nedēļā, saņemsiet:

MINI BĻODU WONDERLIER 560 ml (2 gab.)

SPACE RACE
CHALLENGE  
KONSULTANTIEM

Piedalieties Tupperware kosmosa sacensībās 2021. gada janvārī
un iekarojiet visas planētas Tupperware saules sistēmā.  

ĀTRAIS 
STARTS 1 ĀTRAIS 

STARTS 2

SASNIEGT 
SATURNU

SASNIEGT 
URĀNU SASNIEGT 

NEPTŪNU

JAUNA
KRĀSA



GRUPU VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS APJOMA
IZAICINĀJUMS
1.–5. nedēļa

2500 EIRO + 1 KONSULTANTS

6500 EIRO + 3 KONSULTANTI

3500 EIRO + 2 KONSULTANTI

5000 EIRO + 2 KONSULTANTI

Grupas ietvaros pārdodot produktus 2500 eiro 
vērtībā un kvalificējot 1 konsultantu un  
7 aktīvajiem konsultantiem pārdodot  

produktus par vismaz 160 eiro, šo 5 nedēļu  
laikā (1.-5. nedēļa), Jūs saņemsiet: 

Koferis uz riteņiem S 
37 x 55 x 21 cm

UM210101

Grupas ietvaros pārdodot produktus 6500 eiro vērtībā un kvalificējot 3 konsultantus  
(1 personīgi kvalificē GV) un 25 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus par 
vismaz 160 eiro, šo 5 nedēļu laikā (1.-5. nedēļa), Jūs saņemsiet: 
Koferis uz riteņiem S
Koferis uz riteņiem M
Koferis uz riteņiem L  
UM210104

Grupas ietvaros pārdodot produktus 3500 eiro 
vērtībā un kvalificējot 2 konsultantus  
(1 personīgi kvalificē GV) un 12 aktīvajiem 
konsultantiem pārdodot produktus par  
vismaz 160 eiro, šo 5 nedēļu laikā  
(1.-5. nedēļa), Jūs saņemsiet: 
Koferis uz riteņiem M
45 x 68 x 27 cm
UM210102

Grupas ietvaros pārdodot produktus 5000 eiro vērtībā 
un kvalificējot 2 konsultantus (1 personīgi kvalificē GV) 

un 18 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus 
par vismaz 160 eiro, šo 5 nedēļu laikā  

(1.-5. nedēļa), Jūs saņemsiet: 
Koferis uz riteņiem L

51 x 77 x 30 cm
UM210103

SPACE RACE
CHALLENGE  

GRUPU VADĪTĀJIEM
Sasniedziet šo mēnesi

uz tālākās planētas mūsu galaktikā!

Ja sasniedzat “SPACE RACE CHALLENGE”*,  
kas attiecas uz grupu vadītājiem, 1.-5. nedēļā, 
jūs saņemsiet brīnišķīgu pārsteiguma balvu!  

* Vairāk informācijas jautājiet savam izplatītājam



Pagatavošanas laiks: 15 min.
Stāvēšanas laiks: 30 min. 
Cpeškrāsns siltums: Th 6 / 180 °C
Cepeškrāsns laiks: 60 min. 

SASTĀVDAĻAS 12 PERSONĀM
• 240 g miltu (± 1 ¾ tases)
• 5 ml cepamā pulvera (± 1 tējkarote)
• 5 ml sāls (± 1 tējkarote)
• 3 olas
• 275 g cukura (± 1 ¼ tase)
• 3 citronu norīvētas miziņas
• 180 ml neapstrādātas augstākā labuma 

olīveļļas (± 3 tases)
• 180 ml pilnpiena (± ¾ tases)
• 15 g izkausēta sviesta un miltu  

(Ultra Pro iesmērēšanai) (± 1 tējkarote)
MASKARPONES PUTUKRĒJUMS
• 300 ml bieza krējuma (atdzesēts) (± 1 ¼ tase)
• 100 g pūdercukura (± ¾ tases)
• 5 ml vaniļas ekstrakta (± 1 tējkarote)
• 225 g maskarpones siera (mīkstināts)  

CITRONU OLĪVEĻĻAS  
KŪKA AR MASKARPONES  
KRĒMU

IZMANTOTIE PRODUKTI

INSTRUKCIJAS:
1. Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz Th 6 / 180 °C  
bez ventilācijas.
2. Sajauciet miltus, cepamo pulveri un sāli 
Ultimate maisīšanas bļodā 3,5 l.
3. Speedy Chef pievienojiet olas, uzlieciet vāku un 
kuliet ar I ātrumu, līdz olas ir gaišas un putojošas.
4. Pievienojiet olām cukuru un citrona miziņu, 
pārslēdzieties uz II ātrumu un samaissiet līdz 
viendabīgai masai.
5. Pievienojiet piltuvi vākam, caur piltuvi ielejiet 
olīveļļu un lēnām sajauciet ar II ātrumu, līdz visa 
eļļa ir beigusies.
6. Pievienojiet maisījumam pusi miltu maisījuma 
un lēnām samaisiet ar II ātrumu līdz viendabīgai 
masai.
7. Caur piltuvi, ielejiet pienu un lēnām maisiet, līdz 
piens ir iestrādāts, pēc tam pievienojiet atlikušo 
miltu maisījumu un no jauna samaisiet.
8. Ar sviestu iesmērējiet un izkaisiet ar miltiem 
UltraPro maizes formu 1,8 l, pēc tam ielejiet 
mīklu. Cepiet bez vāka 50-60 min. un pārbaudiet 
ar koka irbulīti gatavību.
9. Pirms izņemšanas no formas ļaujiet 10 minūtes 
nostāvēties. Pirms sagriešanas un pasniegšanas 
ļaujiet atdzist vismaz 20 minūtes. Pasniedziet ar 
maskarpones putukrējumu.
10. Maskarpones putukrējumam: 
Tīrā Speedy Chef sajauciet biezo krējumu, 
pūdercukuru un vaniļas ekstraktu. Kuliet ar 
I ātrumu, līdz masa ir stingra. Pievienojiet 
mīkstinātu maskarpones sieru, pārslēdziet  
uz II ātrumu un sakuliet, līdz veidojas viendabīga 
un krēmīga masa.  

DĀVANAS PAR JAUNU 
KONSULTANTU
1.–5. nedēļa

PIEŅEMŠANAS PIEDĀVĀJUMS

1 KVALIFICĒTS KONSULTANTS

2 KVALIFICĒTI KONSULTANTI

Par katru jauno konsultanu, kas veicis 
pasūtījumu 50 eiro vērtībā, jūs varat 
iegādāties par īpašu cenu*:
Eco pudele Gen II 750 ml
Ø 7,4 x 24,5 cm
RO210101

*  summu neieskaitīs mazumtirdznībā 

Balva par 1 kvalificētu konsultantu  
šo 5 nedēļa laikā (1.-5. nedēļa):
Kanniņa ar iedaļām 1,25 l Eazy
Ø 20,4 x 14,3 x 14,7 cm
Šeikeris Eazy 600 ml
9,9 x 11,1 x 22,6 cm 
RE210101

Dāvana par 2 kvalificētiem konsultantiem  
šo 5 nedēļa laikā (1.-5. nedēļa):
Ultra Pro maizes forma 1,8 l
Ø 28,2 x 15,5 x 12 cm 
Kanniņa ar iedaļām 1,25 l Eazy
Šeikeris Eazy 600 ml
RE210102

JAUNUMS

Īpašais piedāvājums 
tikai konsultantu 

reģistrētājiem!
4,00 €*

JA JUMS IR VAIRĀK NEKĀ 2 KVALIFICĒTI KONSULTANTI, JŪS SAŅEMSIET DĀVANAS PAR VISIEM. 
PIEMĒRAM: PAR 3 KONSULTANTIEM JŪS SAŅEMSIET DĀVANU PAR 2 KVALIIFICĒTIEM 
KONSULTANTIEM UN DĀVANU PAR 1 KVALIFICĒTU KONSULTANTU. 

JAUNAS
KRĀSAS

EZ Speedy
T58



AKTIVITĀTES PIEDĀVĀJUMS
3.–5. nedēļa

Īpašais 
piedāvājums*, tikai 

konsultantiem

35,00 €*

JAUNUMS!
Sāksim 2021. gadu spēcīgi!

Pārdodot produktus par 800 eiro
3.-5. nedēļā varat iegādāties šādu produktu
par īpašu cenu*.
Chef Series panna 20 cm  
AO210301

*  šī summa netiks iekļauta mazumtirdzniecības apjomā 

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.
©2021 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas.
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.


