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*kamēr prece ir noliktavā

02.08.2021. – 29.08.2021
(32.–35. nedēļa)

Kaut ko 
ievēlieties 

un 
piepildiet 

to!



AKTIVITĀTES 
PIEDĀVĀJUMS
32.- 35. nedēļa 
Par katru pasūtījumu 150 eiro 
vērtībā šo 4 nedēļu laikā
(32.-35.), Jūs varat nopirkt šādu 
produktu* par ļoti īpašu cenu! 
Ļoti liela soma, 75 gadu zīme 
AO213201

* šī summa netiks iekļauta 
mazumtirdzniecības apjomā 

* šī summa netiks iekļauta 
mazumtirdzniecības apjomā

Piezīme tikai jaunajiem 
konsultantem: Tikai jaunajiem 
konsultantiem: lai sasniegtu Ātro 
startu, jūsu pirmo 50 eiro pasūtījums 
nav iekļauts kopējā summā.

ĀTRAIS STARTS 
32. nedēļa 

Pārdodot produktus 160 eiro 
vērtībā pirmajā nedēļā (32. nedēļa), 
Jūs varat iegādāties zemāk 
redzamo produktu par īpašu cenu*: 
Apaļais trauks 1,1 l (2 gab.) 
AC213201

IKMĒNEŠA PĀRDOŠANAS 
INICIATĪVAS 
32.- 35. nedēļa 

500 € 

750 €

900 €

Pārdodot produktus 500 eiro vērtībā šo 4 nedēļu 
laikā (32.-35. nedēļa), Jūs saņemsiet: 
Insulate Eco pudele, 550 ml
AC213202

Pārdodot produktus 750 eiro vērtībā šo  
4 nedēļu laikā (32.-35. nedēļa),  
Jūs saņemsiet: 
Ekskluzīvais trauks 275 ml 
Ekskluzīvais trauks 1,1 l 
Insulate Eco pudele, 550 ml 
AC213203

Pārdodot produktus 900 eiro vērtībā 
šo 4 nedēļu laikā (32.-35. nedēļa),
Jūs saņemsiet: 
Ekskluzīvais trauks 2,1 l
Ekskluzīvais trauks 1,1 l 
Ekskluzīvais trauks 275 ml 
Insulate Eco pudele, 550 ml
AC213204

JAUNS 
RAKSTS

4,00 €**

5,00 €*
JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNUMS

**   ierobežots piedāvājums, pieejams, 
kamēr prece ir noliktavā



1400 €
Pārdodot produktus 1400 eiro 
vērtībā šo 4 nedēļu laikā
(32.-35. nedēļa), Jūs saņemsiet: 
Ekskluzīvais trauks 6 l 
Ekskluzīvais trauks 3,5 l 
Izvēlieties ātri 
Ekskluzīvais trauks 2,1 l 
Ekskluzīvais trauks 1,1 l 
Ekskluzīvais trauks 275 ml 
Insulate Eco pudele, 550 ml 
AC213205

REKRUTĒŠANAS 
PIEDĀVĀJUMS 
32.- 35. nedēļa 

Par katru 1 jaunu konsultantu, 
kas veicis pasūtījumu 50 EUR 
vērtībā, Jūs varat iegādāties šādu 
produktu par īpašu cenu*. 
Brokastu bļodas (3 gab.) 
RO213201

Īpašais 
piedāvājums 

tikai konsultantu 
reģistrētājiem! 

4,00 €*

BALVAS PAR KONSULTANTU 
PIESAISTĪŠANU 
Balva par katru reģistrētu konsultantu šo 
4 nedēļu laikā (32.-35. nedēļa) ir: 
Sambas bļoda ar vāku 1,1 l 
Sambas bļoda ar vāku 2,5 l 
Sambas bļoda ar vāku 4,3 l 
RE213201

32.- 35. nedēļa

3000 EIRO
+ 1 KONS. 
Grupas ietvaros pārdodot produktus 
3000 eiro vērtībā, reģistrējot
1 konsultantu un 5 aktīvajiem 
konsultantiem pārdodot produktus 
par vismaz 160 eiro, šo 4 nedēļu laikā 
(32.-35. nedēļa), Jūs saņemsiet: 
1. Universālais nazis 
2. Universālais nazis ar zobiņiem 
3. Virtuves nazis 
UM213201

GRUPU VADĪTĀJU 
IKMĒNEŠA 
IZAICINĀJUMS

1. 2. 3. 

JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNAS 
KRĀSAS

* šī summa netiks iekļauta 
mazumtirdzniecības apjomā



4000 EIRO + 2 KONS. 7000 EIRO + 4 KONS.
Grupas ietvaros pārdodot produktus 4000 eiro vērtībā, reģistrējot 2 konsultantus 
(1 personīgi reģistrē GV) un 8 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus par 
vismaz 160 eiro, šo 4 nedēļu laikā (32.-35. nedēļa), Jūs saņemsiet: 
Chef sērijas kastrolis 3,8 l 
Virtuves nazis 
Universālais nazis ar zobiņiem 
Universālais nazis 
UM213202

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 4 nedēļu laikā (32.-35. nedēļa), Jūs saņemsiet: 
Chef sērijas katls 11,4 l 
Chef sērijas kastrolis 5,7 l 
Chef sērijas kastrolis 3,8 l 
Virtuves nazis 
Universālais nazis ar zobiņiem 
Universālais nazis
UM213204

Par katriem 110 € no preču pārdošanas 
šo 4 nedēļu (32.-35.) laikā jūs saņemsiet 
vienu zvaigzni. 
Sakrājiet pēc iespējas vairāk zvaigžņu 
un varēsiet nopirkt Tupperware 
produktus par ļoti īpašu cenu!

KONSULTANTU 
IZAICINĀJUMS

5000 EIRO + 3 KONS. 
Grupas ietvaros pārdodot produktus 5000 eiro 
vērtībā, reģistrējot 3 kvalificētus konsultantus 
(1 reģistrēts personīgi) un 10 aktīvajiem 
konsultantiem pārdodot produktus par 
vismaz 160 eiro, šo 4 nedēļu laikā  
(32.-35. nedēļa), Jūs saņemsiet: 
Chef sērijas kastrolis 5,7 l 
Chef sērijas kastrolis 3,8 l 
Virtuves nazis 
Universālais nazis ar zobiņiem 
Universālais nazis 
UM213203

* Sīkāku informāciju vaicājiet 
savam izplatītājam.

110 €

110 €

110 €



JOPROJĀM GAIDĀT UZ 
KRĪTOŠU ZVAIGZNI, LAI 
IZTEIKTU VĒLĒŠANOS? 
NETĒRĒJIET VELTI LAIKU! 
IZVEIDOJIET PAŠI SAVU 
VEIKSMĪGO GALAKTIKU! 
Lai saskaitītu sakrātās zvaigznes, izmantojiet zemāk  
redzamo tabulu!

NEDĒĻAS

32. NEDĒĻA

33. NEDĒĻA

34. NEDĒĻA

35. NEDĒĻA

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.


