
6. izdevums I 2021

* kamēr prece ir noliktavā

31.05.2021. – 27.06.2021.
(23.-26. nedēļa)

ATRODI SAVU

iekšējo 
bērnu



Piezīme tikai jaunajiem konsultantiem: Ātrā starta sasniegšanas nolūkā 
Jūsu pirmais 50 eiro pasūtījums nav iekļauts kopējā summā.

ĀTRAIS STARTS
23. nedēļa
Pārdodot produktus 200 eiro vērtībā pirmajā nedēļā 
(23. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Eco pudele, kantaina, 500 ml – jūras zils
Eco pudele, kantaina, 500 ml – punša rozā
Eco pudele, kantaina, 500 ml – laškrāsā
Eco pudele, kantaina, 500 ml – saulespuķu dzeltenā
AC212301

IKMĒNEŠA  
PĀRDOŠANAS
STIMULI
23.-26. nedēļa

450 eiro

650 eiro
Pārdodot produktus 650 eiro vērtībā šo 
4 nedēļu laikā (23.-26. nedēļa),  
Jūs saņemsiet:
Eco+Luncheon šķīvji (4 gab.)
Aloha bļoda 450 ml (3 gab.)
Aloha glāzītes (4 gab.)
AC212303

JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNS 
MATERIĀLS

JAUNUMS

Pārdodot produktus 450 eiro vērtībā šo 4 
nedēļu laikā (23.-26. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Aloha bļoda 450 ml (3 gab.)
Aloha glāzītes (3 gab.)
470 ml / Ø 9,5 x 12,4 cm
AC212302



850 eiro

1250 eiro

Pārdodot produktus 850 eiro vērtībā šo 
4 nedēļu laikā (23.-26. nedēļa),  
Jūs saņemsiet:
Dzērienu krūze 1 l (2 gab.)
Eco+Luncheon šķīvji (4 gab.)
Aloha bļoda 450 ml (3 gab.)
Aloha glāzītes (4 gab.)
AC212304

1. Ielieciet traukā gaļu, zivis vai 
dārzeņus, pārlejiet ar marinādi un 
uzlieciet vāku.
2. Ievietojiet to ledusskapī.
3. Pēc tam vienkārši apgrieziet 
to otrādi ik pēc trim vai četrām 
stundām. Aizdare ir noturīga pret 
noplūdēm, taču mēs iesakām 
trauka apgriešanas darbību veikt 
virs izlietnes.
4. Lai noņemtu aizdari, uzspiediet 
vāka vidusdaļā, pēc tam atlaidiet 
katru no četriem stūriem

Pārdodot produktus 1250 eiro vērtībā 
šo 4 nedēļu laikā (23.-26. nedēļa), Jūs 
saņemsiet:
Ēdiena sagatavošanas un 
pasniegšanas komplekts
1,9 l / 31,8 x 26,7 x 11,5 cm
Dzērienu krūze 1 l (2 gab.)
Eco+Luncheon šķīvji (4 gab.)
Aloha bļoda 450 ml (3 gab.)
Aloha glāzītes (4 gab.)
AC212305

JAUNA 
KRĀSA

Sagatavojiet un pasniedziet gaļu, zivis vai 
dārzeņus vislabākajā

REKRUTĒŠANAS
BALVAS
23.-26. nedēļa

PIEŅEMŠANAS 
PIEDĀVĀJUMS
Par katru jaunu konsultantu, kas 
veicis pasūtījumu 50 EUR apmērā,
Jūs varat iegādāties šādu produktu 
par īpašu cenu*:
Eco pudele bērniem 350 ml
RO212301

Īpašais 
piedāvājums 

tikai konsultantu 
reģistrētājiem!

1,00 €*

* šī summa netiks iekļauta mazumtirdzniecības apjomā



Lieliska vieta, kur glabāt mikrošķiedras dvieļus

1 KVALIFICĒTS KONSULTANTS

2 REĢISTRĒTI KONSULTANTI

3 REĢISTRĒTI KONSULTANTI
Balva par 1 kvalificētu konsultantu 
šo 4 nedēļu laikā (23.-26. nedēļa):
Signature kārba 5,5 L
RE212301

Dāvana par 2 reģistrētiem konsultantiem  
šo 4 nedēļu laikā (23.-26. nedēļa):
Pārstrādāts mikrošķiedras dvielītis briļļu tīrīšanai (2 gab.)
Pārstrādāts mikrošķiedras dvielītis stiklu tīrīšanai (2 gab.)
Pārstrādāts mikrošķiedras universālais dvielītis (2 gab.)
Signature kārba 5.5 l
RE212302

Dāvana par 3 reģistrētiem konsultantiem šo 4 nedēļu laikā (23.-26. nedēļa):
Pārstrādāts mikrošķiedras grīdas dvielis
Pārstrādāts mikrošķiedras putekļu dvielītis (2 gab.)
Pārstrādāts mikrošķiedras dvielītis trauku slaucīšanai (2gab.) 
Pārstrādāts mikrošķiedras dvielītis briļļu tīrīšanai (2 gab.)
Pārstrādāts mikrošķiedras dvielītis stiklu tīrīšanai (2 gab.)
Pārstrādāts mikrošķiedras universālais dvielītis (2 gab.)
Signature kārba 5.5 l
RE212303

PRODUKTA 
ĪPAŠĪBAS

SAISTĪTIE IEGUVUMI

Pārstrādāts 
materiāls 

Radiet pozitīvu ietekmi uz planētu, izmantojot ne tikai ilgtspējīgus, atkārtoti 
lietojamus priekšmetus un samazinot ķīmisko vielu lietošanu, bet arī 
izmantojot pārstrādātu materiālu mikrošķiedras ieguvei, tādējādi izvairoties no 
resursu noplicināšanas.

Īpašs audums Samaziniet ķīmisko tīrīšanas līdzekļu lietošanu, tādējādi gādājot par tīrām un 
drošām mājām Jums un Jūsu ģimenei, īpaši tiem, kuriem ir alerģija vai jutīga 
āda. Tagad jūs varat tīrīt māju videi draudzīgā un ekonomiskā veidā.

Unikāls dizains Mūsu mikrošķiedras produkti ir izstrādāti tā, lai kalpotu ilgāk nekā citi produkti. 
Apmalojums mikrošķiedras produktu malās ļauj saglabāt to formu un kvalitāti.

Vairāki izmēri Mūsu mikrošķiedras produkti ir pieejami dažādās struktūrās, tekstūrās, krāsās 
un izmēros, lai palīdzētu veikt dažādus tīrīšanas darbus.

Cilpiņa pakāršanai Katram mikrošķiedras dvielītim ir cilpiņa, lai to viegli varētu pakārt un žāvēt. Uz 
etiķetes ir norādītas arī mazgāšanas instrukcijas un informācija par materiāla 
sastāvu.

Pasaulē viss notiek cikliski — ko sēsi, to pļausi. Tāpēc dabas resursu noplicināšanas vietā 
mēs ticam tādu produktu izmantošanai, kas maksimāli izmanto to, kas mums jau ir 
brīvi pieejams. Tā ir riņķveida ekonomikas būtība — to materiālu, kas citādi nonāktu 
atkritumu poligonā, pārstrāde. Šeit procesā iesaistās mūsu pārstrādātās mikrošķiedras 
produkti. Tie ir izgatavoti no 80% pārstrādāta poliestera un 20% neapstrādāta poliamīda, un 
ir tikpat izturīgi, stingri un universāli kā pavisam jauni produkti.

* Lai iegūtu dāvanu par rekrutēšanu, konsultantu reģistrētājam šajā periodā ir jābūt aktīvam.

JAUNS 
MATERIĀLS

JAUNS 
MATERIĀLS



GRUPU VADĪTĀJU
MĒNEŠA IZAICINĀJUMS
23.-26. nedēļa

2000 EIRO + 1 KONS.

3000 EIRO + 2 KONS.

Grupas ietvaros pārdodot produktus 2000 eiro 
vērtībā, reģistrējot 1 konsultantu un vismaz  
5 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus 
par vismaz 160 eiro, šo 4 nedēļu laikā  
(23.-26. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Ātrais smalcinātāju-putotāju
UM212301

Grupas ietvaros pārdodot produktus 3000 eiro vērtībā, reģistrējot 
2 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV) un vismaz 8 aktīvajiem 
konsultantiem pārdodot produktus par vismaz 160 eiro,  
šo 4 nedēļu laikā (23.-26. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Allegra bļodu, 5 l.
Ātrais smalcinātāju-putotāju
UM212302

AVEŅU
SIERA KŪKA
Sagatavošanas laiks: 30 min.
Gatavošanas laiks: 25 min.
Nostāvēšanās laiks 30 min.

SASTĀVDAĻAS (6 PORCIJĀM)
• 300 g krēmsiera
• 35 g cukura
• 1 ola (vidēja izmēra)
• 80 g sviesta cepumu
• 30 g kausēta sviesta
• 125 g aveņu
• 1 ēd. k. glazūras cukura (± 15 ml)

PAGATAVOŠANA
1. Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 180°C/6. 
iest. temperatūrai.
2. Mērkrūzē 2 l, izmantojot metāla 
putošanas slotiņu, sajauciet krēmsieru 
ar cukuru. Pievienojiet olu un vēlreiz 
saputojiet, līdz iegūsiet vienmērīgas 
konsistences maisījumu.
3. Sadrupiniet sviesta cepumus un 
sajauciet tos ar izkausētu sviestu.
4. Novietojiet silikona virtuļu formu uz 
aukstas cepeškrāsns restes.
5. Sadaliet krēmsiera maisījumu pa virtuļu 
formas iedobēm, virspusē pievienojiet 
sasmalcinātos cepumus un nedaudz 
piespiediet ar mazo silikona lāpstiņu.
6. Cepiet 25 min. Pirms izņemšanas no 
cepšanas formas ļaujiet atdzist.
7. Ātrajā smalcinātājā-putotājā sajauciet 
avenes ar glazūras cukuru, pēc tam 
izsijājiet caur sietu, lai iegūtu viendabīgu 
masu bez sēklām.
8. Pasniedziet siera kūkas gredzenus 
aukstus kopā ar aveņu mērci.

IZMANTOTIE 
PRODUKTI

Mazā silikona lāpstiņa
K18 – pieejama
katalogā, 37. lappusē

Metāla putošanas slotiņa, 
K13 – pieejama katalogā,  
37. lappusē

Ātrais smalcinātājs-
putotājs

Silikona virtuļu forma, 
L25 – pieejama katalogā, 
47. lappusē

Mērkrūze, 1,25 l,  
B56 – pieejama katalogā, 
48. lappusē



Pārdodot produktus 480 eiro 
vērtībā un reģistrējot vismaz 
2 konsultantus šo 4 nedēļu 
laikā (23.-26. nedēļa), Jūs 
saņemsiet pārsteiguma balvu

KONSULTANTU 
IZAICINĀJUMS

4000 EIRO + 3 KONS.

4500 EIRO + 4 KONS.

Grupas ietvaros pārdodot produktus 
4000 eiro vērtībā, reģistrējot 3 
konsultantus (1 personīgi reģistrē 
GV) un 10 aktīvajiem konsultantiem 
pārdodot produktus par vismaz 
160 eiro, šo 4 nedēļu laikā (23.-26. 
nedēļa), Jūs saņemsiet:
Micro+3 kastrolis 3 l
Allegra bļodu, 5 l.
Ātrais smalcinātāju-putotāju
UM212303

Grupas ietvaros pārdodot produktus 4500 eiro vērtībā, reģistrējot 4 konsultantus  
(1 personīgi reģistrē GV) un 12 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus  
par vismaz 160 eiro, šo 4 nedēļu laikā (23.-26. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Allegra paplāti,
Micro+3 kastrolis 3 l
Allegra bļodu, 5 l.
Ātrais smalcinātāju-putotāju
UM212304

Pārsteiguma balva!

160 EUR

160 EUR

160 EUR

KONSULTANTS KONSULTANTS1 1

Mūsdienu aizņemtajā 
pasaulē, kurā viss mainās 

mežonīgā ātrumā, atrodi 
iespēju uz brīdi apstāties un 

pamēģini atcerēties bērnības 
draudzības sajūtu

un to lielisko sajūtu,  
kāda rodas, esot daļai  

no komandas.
Šajā mēnesī mēs aicinām 

Jūs atsākt dalību spēlē un 
iesakām katru nedēļu sekot 

līdzi saviem rezultātiem, 
izmantojot zemāk redzamo 

„klasīšu” shēmu! 



Pārdodot produktus 1500 eiro vērtībā 
un reģistrējot vismaz 4 konsultantus 
(2 personīgi reģistrē GV) šo 4 nedēļu 
laikā (23.-26. nedēļa), Jūs saņemsiet 
pārsteiguma balvu

GRUPU VADĪTĀJU
IZAICINĀJUMS

Pārsteiguma balva! 500 EUR

500 EUR

500 EUR

KONSULTANTI KONSULTANTI
2 2

Neaizmirstiet, 
ka esat tikai 
dažu soļu 
attālumā 
no lieliem 
sasniegumiem!

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.


