
12. izdevums | 2021

*  kamēr prece ir 
noliktavā

29.11.2021. – 26.12.2021.
(49.-52. nedēļa)

MĀCĀMIES 
UN PELNĀM



*  šī summa netiks iekļauta 
mazumtirdzniecības apjomā

* Lai iegūtu rekrutēšanas dāvanu, konsultantu iesaistītājam šajā periodā arī ir jābūt aktīvam.

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

49. nedēļa

Pārdodot produktus no 160 eiro līdz 
199,99 eiro vērtībā pirmās nedēļas laikā (49. nedēļā), jūs 
varat iegādāties tālāk minēto produktu par īpašu cenu*: 
One Touch Kārba 1,4 l (2 gab.)
AC214901

Pārdodot produktus par vismaz 200 eiro 
pirmajā nedēļā, (49. nedēļā), jūs balvā 
saņemsiet: 
One Touch Kārba 1,4 l(2 gab.)
AC214902

4,00 €*

JAUNS 
DIZAINS

ĀTRAIS STARTS

VAI

Īpašais 
piedāvājums 

tikai konsultantu 
reģistrētājiem!

5,00 €*49.- 52. nedēļa

BALVAS PAR 
KONSULTANTU 
PIESAISTĪŠANU

Par katru jauno konsultantu, 
kas veicis pasūtījumu 50 EUR 
vērtībā, jūs varat iegādāties šādu 
produktu par īpašu cenu*. 
Universāla kaste
RO214901

REKRUTĒŠANAS PIEDĀVĀJUMS

49.- 52. nedēļa
REĢISTRĒTI KONSULTANTI

Balva par katru reģistrētu konsultantu šo 
4 nedēļu laikā (49.-52. nedēļa) ir: 
Mazā bļoda 600 ml 
Mīklas bļoda 1,4 l 
Mīklas bļoda 2,75 l
RE214901

** šī summa netiks iekļauta tirdzniecības apjomos

JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNAS 
KRĀSAS

Daudzu 
priekšmetu 

sakārtošanas 
risinājums.



Neapturama un 
nesalaužama!

400 €

600 €

900 €

1300 €

Pārdodot produktus 400 eiro vērtībā šo 
4 nedēļu laikā (49.-52.), jūs saņemsiet: 
Cepure ar pušķi
XtremAqua pudele 880 ml
AC214901

Pārdodot produktus 600 eiro vērtībā šo 4 nedēļu laikā (49.-52.), jūs saņemsiet: 
Pleds no ilgtspējīga materiāla 
130 x 170 cm 
Cepure ar pušķi
XtremAqua pudele 880 ml
AC214902

Pārdodot produktus 900 eiro vērtībā šo 
4 nedēļu laikā (49.-52.), jūs saņemsiet: 
Mīksta iepirkumu soma
54 x 34 cm
Pleds no ilgtspējīga materiāla
Cepure ar pušķi
XtremAqua pudele 880 ml
AC214903

Pārdodot produktus 1300 eiro vērtībā šo  
4 nedēļu laikā (49.-52.), jūs saņemsiet: 
Vent N Serve augstā kārba 1,5 l 
Vent N Serve vidējā kārba 1 l 
Mīksta iepirkumu soma
Pleds no ilgtspējīga materiāla
Cepure ar pušķi
XtremAqua pudele 880 ml
AC214904

IKMĒNEŠA PĀRDOŠANAS 
APJOMA STIMULI
49.- 52. nedēļa

JAUNUMS



GRUPU VADĪTĀJU 
IKMĒNEŠA 
IZAICINĀJUMS
49.- 52. nedēļa

2000 EURO + 1 RE

3000 EURO + 2 RE

4000 EURO + 3 RE

6000 EURO + 4 RE

Grupas ietvaros pārdodot produktus 
3000 eiro vērtībā, reģistrējot  
2 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV) 
un vismaz 10 aktīvajiem konsultantiem 
pārdodot produktus par vismaz 160 eiro 
šo 4 nedēļu laikā (49.-52. nedēļa),  
jūs saņemsiet: 
Chef Series galda piederumu komplekts 
(4 kompl.) 
Izolēta kafijas krūze 400 ml
UM214902

Grupas ietvaros pārdodot produktus 4000 eiro vērtībā, 
reģistrējot 3 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV) 
un vismaz 14 aktīvajiem konsultantiem pārdodot 
produktus par vismaz 160 eiro šo 4 nedēļu laikā
(49.-52. nedēļa), jūs saņemsiet: 
Pro Asian dārzeņu kapājamais nazis 
Chef Series galda piederumu komplekts (4 kompl.) 
Izolēta kafijas krūze 400 ml
UM214903

Grupas ietvaros pārdodot produktus 6000 eiro 
vērtībā, reģistrējot 4 konsultantus (1 personīgi 
reģistrē GV) un vismaz 22 aktīvajiem konsultantiem 
pārdodot produktus par vismaz 160 eiro  
šo 4 nedēļu laikā (49.-52. nedēļa), jūs saņemsiet: 
Chef Series galda piederumu komplekts (6 kompl.) 
Pro Asian dārzeņu kapājamais nazis 
Izolēta kafijas krūze 400 ml
UM214904

1 komplektā 
iekļauts: 
1 x tējkarote 
15 x 3,4 cm 
1 x dakša 
20,57 x 2,49 cm 
1 x nazis 
23,82 x 2,18 cm 
1 x ēdamkarote 
20,25 x 4,2 cm

JAUNUMS

JAUNAS 
KRĀSAS

Grupas ietvaros pārdodot produktus 2000 eiro vērtībā, 
reģistrējot 1 konsultantu un vismaz 6 aktīvajiem 
konsultantiem pārdodot produktus par vismaz 160 eiro 
šo 4 nedēļu laikā (49.-52.), jūs saņemsiet: 
Izolēta kafijas krūze 400 ml
Chef Series galda piederumu komplekts (2 kompl.)
UM214901



KONSULTANTU 
IZAICINĀJUMS
Neaizmirstiet par mūsu 
Konsultantu izaicinājumu, 
kas sākās novembrī! 
Turpiniet iet uz 
saviem mērķiem 
un pietuvoties 
pārsteiguma balvai!

*  Papildinformāciju jautājiet 
savam izplatītājam.

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.


