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TR PICAL
DREAM

* kamēr prece ir noliktavā

03.05.2021 – 30.05.2021
(19. – 22. nedēļa) 



AKTIVITĀTES PIEDĀVĀJUMS

*  summa netiks iekļauta 
mazumtirdzniecības apjomā

*  ierobežots piedāvājums, 
pieejams, kamēr prece ir 
noliktavā

JAUNS

Īpašais 
piedāvājums, tikai 

konsultantiem
13,00 €*

1. Tilpums
Pilns pudeles tilpums 
ir 880 ml. Tilpums 
līdz iepildes līnijai 
sasaldēšanai ir 750 ml. 
Pilns tilpums ir norādīts 
uz pudeles kakla.

2. Rievas
Rievas visapkārt pudelei 
ļauj ērtāk turēt sasaldēto 

pudeli. Tās palīdz uzreiz 
atpazīt XtremAqua. 

3. Zemesrieksta forma
Forma ir radīta tā, lai būtu 
ergonomiski un ērti turēt 
pudeli, jo tā pēc izņemšanas 
no saldētavas var būt 
slidena.

4. Vienkāršs vāciņš  
vai EDD
Atbilst mūsu 2 esošajiem 
vāciņiem. Izmantojiet jūsu 
XtremAqua vāciņu, jo tas ir 
izstrādāts no materiāla, kas 
piemērots sasaldēšanai.

5. Maksimālās iepildes 
līnija
Šī līnija norāda maksimālo 
ūdens daudzumu, ko varat 
iepildīt pudelē, ja vēlaties to 
sasaldēt.

6. MaxImpact materiāls
XtremAqua ir mūsu pirmā 
pudele, kas izgatavota no 
MaxImpact, ļoti izturīga 
materiāla, kas iztur 
triecienus pat tad, kad 
pudele ir sasalusi.
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JAUNS

SALDĒJAMĀS 
PUDELES ĀTRAIS STARTS 1

ĀTRAIS STARTS 2

19. nedēļa

20. nedēļa

Pārdodot produktus par 200 eiro
pirmajā nedēļā (19. nedēļā), jūs saņemsit:
Viegli atverams metāla termoss 
430 ml / Ø 7x 23,5 cm
AC211901

Pārdodot produktus 180 eiro
vērtībā 20. nedēļā, jūs saņemsiet:
XtremAqua pudele 880 ml (2 gab.)
(skrūvējams korķis) 
AC212001

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

19.-22. nedēļa
Ja šajās 4 nedēļās (19.-22. 
nedēļas) sasniegsiet 100 eiro 
pārdošanas apjomu, varēsiet 
iegādāties TUPPERWARE SEJAS 
AIZSARGMASKU par īpašu cenu:
Tupperware sejas aizsargmaskas 
komplektā ietilpst:
2 x maisiņi
2 x maskas
4 x filtri
AO211901



MĒNEŠA PĀRDOŠANAS
VEICINĀŠANA
19.- 22. nedēļa

JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNAS 
KRĀSAS

500 €
Pārdodot produktus 500 eiro vērtībā šo  
4 nedēļu laikā (19.-22. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Bļodu Elegance, 600 ml (2 gab.)
Elegance maizes trauku
Elegance zemo trauku 1,5 l
AC211902

750 €
Pārdodot produktus 750 eiro vērtībā šo 4 
nedēļu laikā (19.-22. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Bļodu Elegance, 2,3 l
Bļodu Elegance, 600 ml (2 gab.)
Elegance maizes trauku
Elegance zemo trauku 1,5 l
AC211903

1200 €
Pārdodot produktus 1200 eiro vērtībā
šo 4 nedēļu laikā (19.-22. nedēļa), Jūs
saņemsiet:
Silikona formu Madelēna
Bļodu Elegance, 3,2 l
Bļodu Elegance, 2,3 l
Bļodu Elegance, 600 ml (2 gab.)
Elegance maizes trauku
Elegance zemo trauku 1,5 l
AC211904

1600 €
Pārdodot produktus 1600 eiro 
vērtībā šo 4 nedēļu laikā (19.-22. 
nedēļa), Jūs saņemsiet:
UltraPro ovālo 5 l
Silikona formu Madelēna
Bļodu Elegance, 3,2 l
Bļodu Elegance, 2,3 l
Bļodu Elegance, 600 ml (2 gab.)
Elegance maizes trauku
Elegance zemo trauku 1,5 l
AC211905



JAUNS

BALVAS PAR
KONSULTANTU
PIESAISTĪŠANU
19.- 22. nedēļa

Šis produkts 
tiek piedāvāts 
bez pudeles. 

* Lai nopelnītu konsultanta piesaistīšanas dāvanu, arī jaunā konsultanta piesaistītājam  
  jābūt aktīvam šajā laika periodā.

* summa netiks iekļauta
  mazumtirdzniecības 
  apjomā

Īpašs
piedāvājums, tikai

rekrutētājiem!
5,00 €*

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.

JAUNS
DIZAINS

PIEŅEMŠANAS PIEDĀVĀJUMS
Par katru jauno konsultantu, kas
veicis pasūtījumu 50 EUR vērtībā,
Jūs varat iegādāties šādu produktu
par īpašu cenu*.
Kārbu Austerīte Kopakabana
Sviestmaižu kārbiņu Kopakabana
RO211901

1 KVALIFICĒTS KONSULTANTS
Balva par 1 kvalificētu konsultantu 
šo 4 nedēļu laikā (19.-22.) ir:
Pludmales spilvens - Kopakabana
Spēle Noķert bumbu - Kopakabana
Pudeles somiņa - Kopakabana
RE211901

2 KVALIFICĒTI KONSULTANTI
Balva par diviem kvalificētiem konsultantiem 
šo 4 nedēļu laikā (19.-22.) ir:
Apaļš dvielis - Kopakabana
Ø 161 cm
Pludmales spilvens - Kopakabana
Spēle Noķert bumbu - Kopakabana
Pudeles somiņa - Kopakabana
RE211902



GRUPU VADĪTĀJU
MĒNEŠA IZAICINĀJUMS
19.- 22. nedēļa

JAUNS

JAUNS

40
 c

m

2500 EIRO + 1 KONS.
Ja grupas pārdošana ir 2500 eiro,
ir kvalificēts 1 jauns konsultants
un vismaz 5 konsultanti pārdevuši
produktus 160 eiro vērtībā šo 4 nedēļu
laikā (19.-22. nedēļa), balva būs:
Saliekamas saulesbrilles - Kopakabana
Vasaras cepure - Kopakabana
XL soma - Kopakabana
UM211901

4500 EIRO + 3 KONS.
Ja grupas pārdošana ir 4500 eiro, ir kvalificēti  
3 jauni konsultanti (1 kvalificējis grupas vadītājs) 
un vismaz 10 konsultanti pārdevuši produktus 
160 eiro vērtībā šo 4 nedēļu laikā (19.–22. nedēļa), 
balva būs:
Modular rotējošā paplāte
Aukstummugursoma - Kopakabana
Piepūšama bumba - Kopakabana
Caurspīdīga somiņa - Kopakabana
Saliekamas saulesbrilles - Kopakabana
Vasaras cepure - Kopakabana
XL soma - Kopakabana
UM211903

3500 EIRO + 2 KONS.
Ja grupas pārdošana ir 3500 eiro,
ir kvalificēti 2 jauni konsultanti
(1 kvalificējis grupas vadītājs) un 
vismaz 8 konsultanti pārdevuši 
produktus 160 eiro vērtībā šo 4 nedēļu 
laikā (19.–22. nedēļa), balva būs:
Piepūšama bumba - Kopakabana
Caurspīdīga somiņa - Kopakabana
Saliekamas saulesbrilles - 
Kopakabana
Vasaras cepure - Kopakabana
XL soma - Kopakabana
UM211902



Kad sasniegsiet visus mērķus,  
saņemsiet sapņu balvu!
Kā jūs varat sasniegt katru mērķi?
Veicot 160 EUR pārdošanu katru nedēļu!

Kopakabana
160 euro pārdošana

KONSULTANTU

IZAICINĀJUMS

Sapņu balva
Havaju 
salas
160 euro 
pārdošana

Ivisas sala 
(Ibiza)
160 euro pārdošana

Maldīvu salas
160 euro pārdošana

TR PICAL
DREAM

6000 EIRO + 4 KONS.
Ja grupas pārdošana ir 6000 eiro, ir kvalificēti 4 jauni konsultanti  
(1 kvalificējis grupas vadītājs) un vismaz 12 konsultanti pārdevuši 
produktus 160 eiro vērtībā šo 4 nedēļu laikā (19.–22.), balva būs:
ChefSeries paeljas panna 36 cm  
Chef Series Paeljas pannas vāks 36 cm   
Modular rotējošā paplāte
Aukstummugursoma - Kopakabana
Piepūšama bumba - Kopakabana
Caurspīdīga somiņa - Kopakabana
Saliekamas saulesbrilles - Kopakabana
Vasaras cepure - Kopakabana
XL soma - Kopakabana
UM211904



*  Sazinieties ar savu izplatītāju,  
lai iegūtu detalizētu informāciju.

Ja sasniegsiet grupas vadītāja Tropical
Dream izaicinājumu maijā (19.-22. nedēļa),
saņemsiet speciālo balvu:

GRUPU VADĪTĀJU

IZAICINĀJUMS

TR PICAL
DREAM

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.


