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* kamēr prece ir noliktavā

28.06.2021 – 01.08.2021
(27.-31. nedēļa)

Dārgumu 
medības jūlijā



AKTIVITĀTES 
PIEDĀVĀJUMS
27.-31. nedēļa
Par katru pasūtījumu 100 eiro 
vērtībā šo 5 nedēļu laikā (27.-31.), 
jūs varat nopirkt tālāk redzamo 
produktu* par ļoti īpašu cenu!
Duo bļodiņas (240 ml + 500 ml)
AO212701

  * ierobežots piedāvājums, pieejams, kamēr  
    prece ir noliktavā

** summa netiks iekļauta 
    mazumtirdzniecības apjomā

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

ĀTRAIS STARTS
27. nedēļa

Pārdodot produktus 180 eiro  
vērtībā pirmajā nedēļā (27. nedēļa),  
Jūs saņemsiet:
Bļoda Florida vidējā 830 ml (3 gab.)
AC212701

IKMĒNEŠA PĀRDOŠANAS
STIMULI
27.-31. nedēļa

400 €

650 €

Pārdodot produktus 400 eiro 
vērtībā šo 5 nedēļu laikā  
(27.-31. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Bļoda Florida vidējā 1,5 l (2 gab.)
Bļoda piknikiem 2,5 l
AC212702

Pārdodot produktus 650 eiro 
vērtībā šo 5 nedēļu laikā (27.-31. 
nedēļa), Jūs saņemsiet:
Bļoda piknikiem 4,3 l
Bļoda piknikiem 2,5 l
Bļoda Florida vidējā 1,5 l (2 gab.)
AC212703

4,00 €**

JAUNAS
KRĀSAS

JAUNAS
KRĀSAS



800 €

1500 €

Pārdodot produktus 800 eiro vērtībā šo  
5 nedēļu laikā (27.-31. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Speedy Chef II
Bļoda piknikiem 4,3 l
Bļoda piknikiem 2,5 l
Bļoda Florida vidējā 1,5 l (2 gab.)
AC212704

Pārdodot produktus 1500 eiro vērtībā  
šo 5 nedēļu laikā (27.-31. nedēļa),  
Jūs saņemsiet:
Steam It
IsoDuo 3,5 l ar karoti
Speedy Chef II
Bļoda piknikiem 4,3 l
Bļoda piknikiem 2,5 l
Bļoda Florida vidējā 1,5 l (2 gab.)
AC212705

IZBAUDI 
VASARAS 
KRĀSAS!

Vai esat gatavs kādam piedzīvojumam?
Pasaule ir brīnišķa vieta, pilna ar azartu, intrigām 
un drosmi! Iesim dārgumu medībās!



REKRUTĒŠANAS
BALVAS
27.-31. nedēļa

PIEŅEMŠANAS PIEDĀVĀJUMS

KVALIFICĒTI KONSULTANTI

Par katru jaunu konsultantu, kas
veicis pasūtījumu 50 EUR apmērā,
Jūs varat iegādāties šādu produktu
par īpašu cenu*.
Brokastu kārba
RO212701

Balva par katru kvalificētu konsultantu 
šajās 5 nedēļās (27.-31.) ir:
FreezerSmart zemais 1 l
FreezerSmart zemais 2,25 l
Freezer Smart II 2,5 l 
RE212701

Īpašais
piedāvājums

tikai konsultantu
reģistrētājiem!

1,50 €*

* šī summa netiks iekļauta mazumtirdzniecības apjomā
JAUNS 

DIZAINS

JAUNAS
KRĀSAS

GRUPU VADĪTĀJU
MĒNEŠA IZAICINĀJUMS
27.-31. nedēļa

3000 EIRO + 1 KONS.

4500 EIRO + 2 KONS.

Grupas ietvaros pārdodot produktus 3000 eiro
vērtībā, reģistrējot 1 konsultantu un vismaz
4 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus
par vismaz 160 eiro, šo 5 nedēļu laikā
(27.-31. nedēļa), Jūs saņemsiet:
CS Cottage panna 28 cm
UM212701

Grupas ietvaros pārdodot produktus 4500 eiro vērtībā, reģistrējot
2 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV) un vismaz 7 aktīvajiem
konsultantiem pārdodot produktus par vismaz 160 eiro,
šo 5 nedēļu laikā (27.-31. nedēļa), Jūs saņemsiet:
CS Cottage katliņš 1,4 l
CS Cottage panna 28 cm
UM212702



6000 EIRO + 3 KONS.

7000 EIRO + 4 KONS.

Grupas ietvaros pārdodot produktus 6000 eiro vērtībā, reģistrējot 3 konsultantus  
(1 personīgi reģistrē GV) un 10 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus par vismaz
160 eiro, šo 5 nedēļu laikā (27.-31. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Micro Pro grills
CS Cottage katliņš 1,4 l
CS Cottage panna 28 cm
UM212703

Grupas ietvaros pārdodot produktus 7000 eiro vērtībā, reģistrējot 4 konsultantus
(1 personīgi reģistrē GV) un 14 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus
par vismaz 160 eiro, šo 5 nedēļu laikā (27.-31. nedēļa), Jūs saņemsiet:
CS Zemais katls 4,1 l
Micro Pro grills
CS Cottage katliņš 1,4 l
CS Cottage panna 28 cm
UM212704

ĀBOLU UN 
SIERA
MAIZĪTES
Sagatavošanas laiks: 5 min.
± 11 min., noregulējot uz 900 vatiem
Zema pozīcija
Augsta pozīcija

SASTĀVDAĻAS 2 PERSONĀM 
• ½ maza sarkana ābola  
• 100 g kazas siera (vai 

kamambēra siera)  
• 2 šķēles pilngraudu maizes  

(± 70 g)  
• 30 ml medus  
• 15 ml apelsīnu sulas  
• Timiāns  
• Rozīnes  

SAGATAVOŠANA
1. Sagrieziet ½ ābolu 8 daļās un 
sieru – 6 plānās šķēlēs.  
2. Lieciet maizes šķēles Micro 
Pro Grill ar zemo vāka pozīciju, 
un grauzdējiet tās apmēram 7 
minūtes ar 900 vatu jaudu.  
3. Uz katras maizes šķēles 
kārtojiet pamīšus ābola un siera 
šķēles, apslakiet ar medus 
un apelsīnu sulas maisījumu. 
Gatavojiet apmēram 4 minūtes 
ar 900 vatu jaudu un vāku 
augstajā pozīcijā.  
4. Pasniedziet pārkaisītu ar 
timiānu un rozīnēm.  



KONSULTANTU 
IZAICINĀJUMS

GRUPU VADĪTĀJU 
IZAICINĀJUMS

27.-31. nedēļa27.-31. nedēļa
Par katriem 110 € no preču pārdošanas šo 5 nedēļu 
(27.-31.) laikā jūs saņemsiet 1 sudraba monētu.
Krājiet savas sudraba monētas, lai varētu nopirkt
īpašu produktu par ļoti īpašu cenu!

Sasniedzot vismaz
2000 eiro grupas 

apgrozījuma,
jūs saņemsiet

1 dimantu

Sasniedzot vismaz
1 dimanta un 5 zelta monētu 
līmeni šo 5 nedēļu (27.-31.) laikā,

jūs saņemsiet:

Grupas vadītājs par
katru grupas jauno 

konsultantu
saņems 1 zelta monētu

1.

2.

3.

Sakrājiet
3 sudraba monētas:

un nopērciet par 65,90 eiro
(atlaide 40%)

Sakrājiet
5 sudraba monētas:

un nopērciet par 54,90 eiro
(atlaide 50%)

Sakrājiet
7 sudraba monētas:

un nopērciet par 43,90 eiro
(atlaide 60%)speciāl balvu



Esiet organizēti un pierakstiet savus sasniegumus. Jūlijs ir dārgumu 
mēnesis, esiet aktīvi, apņēmīgi un jūs labi apbalvos!

JŪLIJA DĀRGUMU MEDĪBAS
IR SĀKUŠĀS!

NEDĒĻA

27. NEDĒĻA

28. NEDĒĻA

29. NEDĒĻA

30. NEDĒĻA

31. NEDĒĻA

SUDRABA
MONĒTAS

ZELTA
MONĒTAS DIMANTI

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.


