
3 I 2021

* kamēr prece ir noliktavā

01.03.2021 - 28.03.2021
(10. – 13. nedēļa) 



ĀTRAIS STARTS

AKTIVITĀTES 
PIEDĀVĀJUMS

10. nedēļa

10.-11. nedēļa

Pārdodot produktus par 200 eiro
pirmajā nedēļā (10. nedēļā), jūs saņemsit:
Saliekamas bļodas (2 komplekti)
Vienā komplektā ir 2 gab.
AC211001

Pārdodot produktus 450 eiro vērtībā 
no 10. līdz 11. nedēļai, varat
iegādāties šādu produktu
par īpašu cenu*:
Supersonic mazais smalcinātājs
AO211001

500 €

750 €

Pārdodot produktus par 500 eiro
šo 4 nedēļu laikā (10.-13. nedēļa) jūs
saņemsiet:
Bļodu Prizma 500 ml (4 gab.)
Deserta šķīvjus Prizma (4 gab.)
AC211002

Pārdodot produktus par 750 eiro
šo 4 nedēļu laikā (10.-13. nedēļa) jūs
saņemsiet:
Bļodu Prizma 2 l
Glāzes Prizma 475 ml (2 komplektus)
Bļodu Prizma 500 ml (4 gab.)
Deserta šķīvjus Prizma (4 gab.)
AC211003

*  šī summa netiks iekļauta 
mazumtirdzniecības apjomā

Īpašs
piedāvājums,

tikai jums!
10,00 €*

IKMĒNEŠA  
PĀRDOŠANAS
STIMULI
10.-13. nedēļa

JAUNA 
PAAUDZE

JAUNS

JAUNA
KRĀSAS

Piezīme: Tikai jaunajiem konsultantiem: jūsu pirmais 50 eiro 
pasūtījums netiek iekļauts Ātrā starta summā.



1200 €

1600 €

Pārdodot produktus par 1200 eiro
šo 4 nedēļu laikā (10.-13), jūs saņemsit:
Supersonic vidējo smalcinātāju
Bļodu Prizma 2 l (2 gab.)
Glāzes Prizma 475 ml (3 komplektus)
Bļodu Prizma 500 ml (4 gab.)
Deserta šķīvjus Prizma (4 gab.)
AC211004

Ja sasniegsit ātro startu 10. 
nedēļā un jums būs vēl viens 
pasūtījums par minimālo 
summu 110 eiro vērtībā līdz 
mēneša beigām (11., 12. vai 13. 
nedēļā), jūs saņemsit kā balvu 
JAUNĀS:
Augstās glāzes Allerga (2 gab.)

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS PRIEKŠROCĪBAS
Gudri izstrādāti asmeņi Samazina sasmalcināšanas laiku uz pusi, pateicoties patentētajam 

asmeņu dizainam, kas virza pārtiku uz augšu un uz leju, lai ātri to 
sasmalcinātu ar mazāka skaita vilkšanas reizēm.

Pastiprināta vilces aukla Izmantojot šo manuālo virtuves kombainu, nav nepieciešama elektrība - 
asmeņi tiek aktivizēti ar vienu vilcienu.

Viegli uzliekams vāks "Push and Twist" sistēma ļauj viegli to noņemt un uzlikt ar vienu 
pagriezienu. Viegli lietojams, viegli tīrāms!

420. nerūsējošā tērauda 
asmeņi

Asmeņi ir izturīgi pret rūsu un koroziju, tie ilgi paliek asi, vienlaikus 
nodrošinot precīzus griezumus.

Vairāki piederumi Lāpstiņa ātri samīca un sajauc dažādu veidu mīklu.
Asmens nostiprināšana 
vākā

Pārtika neiesprūst, t.n., netiek izmesta. 

Roktura automātiska 
izlīdzināšana

Jaunizveidotais rokturis un vāks atvieglo kapājamā naža lietošanu un ļauj 
koncentrēties uz maltītes gatavošanu!

Dubultā izaicinājuma spēks konsultantiem  

JAUNA 
PAAUDZE

JAUNA 
PAAUDZE

JAUNA 
PAAUDZE

Pārdodot produktus par 1600 eiro
šo 4 nedēļu laikā (10.-13), jūs saņemsit:
Supersonic lielo smalcinātāju
Krūzi Prizma 2 l
Bļodu Prizma 3,5 l
Supersonic vidējo smalcinātāju
Bļodu Prizma 2 l (2 gab.)
Glāzes Prizma 475 ml  
(3 komplektus)
Bļodu Prizma 500 ml (4 gab.)
Deserta šķīvjus Prizma (4 gab.)
AC211005

JAUNA
KRĀSAS

JAUNA
KRĀSAS

* Sazinieties ar savu izplatītāju, lai iegūtu detalizētu informāciju.

Balva grupu vadītājiem par Dubultā izaicinājuma
spēka sasniegumu ir JAUNĀ:
Eco pudele, kantaina, 500 ml - pelēka
Eco pudele, kantaina, 500 ml - rozā

Dubultā izaicinājuma spēks grupu vadītājiem



REKRUTĒŠANAS
BALVAS
10.- 13. nedēļa

REKRUTĒŠANAS PIEDĀVĀJUMS

1 KVALIFICĒTS KONSULTANTS

2 KVALIFICĒTI KONSULTANTI

IZMANTOŠANA

VAI
Par katru 1 jaunu konsultantu,
kurš veicis pasūtījumu 50 EUR vērtībā,
jūs varat iegādāties šādu produktu par
īpašu cenu*.
Iepirkumu soma XL ar rāvējslēdzēju
RO211001

*  summa netiks iekļauta  
mazumtirdzniecības apjomā

Balva par 1 kvalificētu konsultantu šo
4 nedēļu laikā (10.-13.) ir:
Signature kvadrātveida kārba 5.5 l
18 cm x 26 cm augst.,
RE211001

Balva par diviem 
kvalificētiem konsultantiem
šo 4 nedēļu laikā (10-13) ir:
Signature kvadrātveida kārba
5.5 l (2 gab.)
RE211002

Jūs varat iegādāties
Urban Move Fashion pudeli 410 ml
par īpašu cenu: 10,00 eiro
RO211002 

Balva par diviem kvalificētiem 
konsultantiem ir 2 Signature kvadrātveida 
kārbas VAI Jūs varat iegādāties Urban Move 
Fashion pudeli 410 ml par 10,00 €.

Īpašs
piedāvājums, tikai

rekrūtētājiem!
3,00 €*

Samazināt, Izmantot 
atkārtoti, Pārstrādāt

 JAUNA 
KRĀSA

Krātuve, kuru
vērts parādīt!

*  summa netiks iekļauta  
mazumtirdzniecības apjomā

Signature kvadrātveida kārbām ir plašs pielietojums. To var
izmantot virtuvē, skapī, plauktā, uz galda un atvilktnē; vannas 
istabā, amatniecības telpā vai mājas birojā, lai uzglabātu lielāku 
daudzumu pārtikas, amatniecības izstrādājumu, kancelejas 
preču. Šo trauku var izmantot arī lietu pārvadāšanai, atrodoties 
ceļā, vertikālā stāvoklī.
Skapī, plauktā vai uz galda:
•  Izmantojiet šo trauku sausas pārtikas, piemēram, žāvētu augļu, 

graudu cukura, cepumu, biskvītu, šokolādes batoniņu, kūku, arī 
rīsu, miltu, makaronu uzglabāšanai un pasniegšanai.

Atvilktnē:
•  izmantojiet, lai uzglabātu stacionārus priekšmetus, piemēram, 

pildspalvas, zīmuļus, uzlīmes, kā arī zāles. Tajā varat arī 
uzglabāt rotaļlietas vai amatniecības darbus.

JAUNS

10,00 €*



GRUPU VADĪTĀJU
MĒNEŠA IZAICINĀJUMS
10.- 13. nedēļa

2500 EIRO + 1 KONS.

4500 EIRO + 3 KONS.

6000 EIRO + 4 KONS.

Grupas ietvaros pārdodot produktus 4500 eiro 
vērtībā, reģistrējot 3 kvalificētus konsultantus 
(1 reģistrēts personīgi) un 14 aktīvus, pārdodot 
produktus vismaz 160 eiro vērtībā, šo 4 nedēļu 
laikā (10.–13. nedēļa), balva būs:
CS Cottage sautējamā panna 3 l ar vāku
Carry iepirkumu soma Early
Kosmētikas somiņa Early
A6 piezīmju grāmata Early
Jauna sporta pudele ar pārklājumu 600 ml 
UM211003

JAUNS

JAUNS

3500 EIRO + 2 KONS.

Grupas ietvaros pārdodot produktus 6000 eiro vērtībā un reģistrējot 4 konsultantus  
(1 reģistrēts personīgi) un 14 aktīvus, pārdodot produktus vismaz 160 eiro vērtībā,  
šo 4 nedēļu laikā (10.- -13.), balva būs:
Pro Asian dārzeņu kapājamais nazis,
CS Cottage sautējamā panna 3 l ar vāku
Carry iepirkumu soma Early
Kosmētikas somiņa Early
A6 piezīmju grāmata Early
Jauna sporta pudele ar pārklājumu 600 ml
UM211004

Grupas ietvaros pārdodot produktus 
3500 eiro vērtībā, reģistrējot 2 kvalificētus 
konsultantus (1 reģistrēts personīgi) un 
10 aktīvus, pārdodot produktus vismaz 
160 eiro vērtībā, šo 4 nedēļu laikā (10.–
13. nedēļa), balva būs:
Carry iepirkumu soma Early
Kosmētikas somiņa Early
A6 piezīmju grāmata Early
Jauna sporta pudele ar pārklājumu 600 ml
UM211002

Grupas ietvaros pārdodot produktus 2500 eiro 
vērtībā, reģistrējot 1 kvalificētu konsultantu 
un min. 6 aktīvus, pārdodot produktus par 
vismaz 160 eiro, šo 4 nedēļu laikā (10.-13. 
nedēļa), balva būs:
Kosmētikas somiņa Early
A6 piezīmju grāmata Early
Jauna sporta pudele ar pārklājumu 600 ml
UM211001



JANVĀRA ‘SPACE RACE’
UZVARĒTĀJI

Apsveicam mūsu Izplatītājus, 
kuri 2021. gada janvārī
(1.-5. nedēļa) sasniedza savus 
individuālos mērķus!

Oksana Alehna
DAUGAVA

Eva Budinová 
BUBU

Junija Vanaga 
JŪRMALA

Egle Bloziene  
VILNELĖ

Elena Bîrsan  
AZURITEvelin Pung 

AVANTI

Gordana 
Đorđević 

T&T YELLOW 
Damijana 
Marušić

DIRINDAR

Mia Lupea   
DIAMANT

Magda Kranjc  
MAKRA

Ștefania 
Atzberger  
FANBERG

Matuz Erika
T-PARTY

Olivera 
Teodorović 

IKOTIM

Elena 
Kuzmishkina 

RIGALAND

Boba Dora 
Koprivnjak   
PROCELLA



NEDĒĻA

ĀTRS 
STARTS

AKTIVITĀTES 
PIEDĀVĀJUMS

BALLĪTES 
PASŪTĪJUMI

PERSONĪGIE 
KONSULTANTI

10 11 12 13 TOTAL

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.


