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4. izdevums | 2022



VAI

5,00 €*

Pārdodot produktus no 160 līdz 199,99 eiro 
vērtībā pirmajā nedēļā (14. nedēļa), jūs varat 
iegādāties zemāk redzamos produktus par  
īpašu cenu*:
Optimum kārba 320 ml
Optimum kārba 800 ml
Optimum kārba 1,25 l
Optimum kārba 1,7 l
AC221401

Pārdodot produktus no 160 līdz 199,99 eiro vērtībā 
otrās nedēļas laikā (15. nedēļa), jūs varat iegādāties 
zemāk redzamos produktus par īpašu cenu*:
Uzkodu bļoda
Čipsu bļoda un vāks: 5,7 l / 34,9 x 29,2 x 12,7 cm
Mērces bļodas: 500 ml katra / 12,7 x 10,8 x 8,9 cm
AC221501

14. nedēļa 15. nedēļa 
ĀTRAIS STARTS 1 ĀTRAIS STARTS 2

VAI

Lieliski piemērots uzkodu 
pasniegšanai mājās draugu un 
ģimenes lokā!

Pārdodot produktus vismaz 200 eiro vērtībā 
otrajā nedēļā, jūs saņemsiet balvā:
Uzkodu bļoda
AC221502

Pārdodot produktus par vismaz 
200 eiro pirmajā nedēļā, jūs balvā 
saņemsiet:
Optimum kārba 320 ml
Optimum kārba 800 ml
Optimum kārba 1,25 l
Optimum kārba 1,7 l
AC221402

*  šī summa netiks iekļauta 
mazumtirdzniecības apjomā

*  šī summa netiks iekļauta 
mazumtirdzniecības apjomā

Piezīme tikai jaunajiem konsultantiem: lai sasniegtu Ātro startu, 
jūsu pirmais 50 eiro pasūtījums nav iekļauts kopējā summā

JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNA 
KRĀSA

JAUNA 
KRĀSA

5,00 €*



500 €

750 €

1200 €

1600 €

Pārdodot produktus 500 eiro vērtībā šo 
5 nedēļu laikā (14.-18.), jūs saņemsiet:
1. Ekskluzīvais trauks 275 ml  
2. Ekskluzīvais trauks 1,1 l  
3. Ekskluzīvais trauks 2,1 l  
AC221403

Pārdodot produktus 750 eiro vērtībā šo 5 nedēļu  
laikā (14.-18.), jūs saņemsiet:
Ekskluzīvais trauks 3,5 l
Ekskluzīvais zemais trauks 275 ml (3 gab.)  
Ekskluzīvais trauks 1,1 l  
Ekskluzīvais trauks 2,1 l  
AC221404

Pārdodot produktus 1200 eiro vērtībā šo 5 nedēļu  
laikā (14.-18.), jūs saņemsiet:
Ekskluzīvais trauks 6 l
Ekskluzīvais trauks 3,5 l
Ekskluzīvais trauks 275 ml (4 gab.) 
Ekskluzīvais trauks 1,1 l  
Ekskluzīvais trauks 2,1 l 
AC221405

Pārdodot produktus 1600 eiro vērtībā šo 5 nedēļu laikā (14.-18.), jūs saņemsiet:
UltraPro kvadrātveida trauks 2 l
Ekskluzīvais trauks 6 l
Ekskluzīvais trauks 3,5 l
Ekskluzīvais trauks 275 ml (6 gab.)
Ekskluzīvais trauks 1,1 l  
Ekskluzīvais trauks 2,1 l 
AC221406

IKMĒNEŠA PĀRDOŠANAS 
APJOMA STIMULI
14.-18. nedēļa

JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNAS 
KRĀSAS

1. 

2. 

3. 

Lieliski piemērots 
salātu, augļu un 
dārzeņu, desertu, 

ballīšu ēdienu 
un pat punša 
pasniegšanai!



3500 EURO + 2 RE

4500 EURO + 3 RE

Grupas ietvaros pārdodot produktus 3500 eiro vērtībā, reģistrējot 
2 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV) un vismaz 8 aktīvajiem 
konsultantiem pārdodot produktus par vismaz 160 eiro  
šo 5 nedēļu laikā (14.-18. nedēļa), jūs saņemsiet:
Urban Move-Fashion pudele (2 gab.)
Ø 7,29 x 23,25 cm / 410 ml
U-sērijas maizes nazis
U-sērijas siera nazis
U-sērijas gaļas kapājamais nazis
UM221402

Grupas ietvaros pārdodot produktus 4500 eiro vērtībā, reģistrējot 3 konsultantus  
(1 personīgi reģistrē GV) un vismaz 10 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus 
par vismaz 160 eiro šo 5 nedēļu laikā (14.-18. nedēļa), jūs saņemsiet:
CS Cottage Kastrolis ar vāku 5,8 l
Urban Move-Fashion pudele (2 gab.)    
U-sērijas maizes nazis
U-sērijas siera nazis
U-sērijas gaļas kapājamais nazis
UM221403

1. 

2. 

3. 

JAUNS

6000 EURO + 4 RE
Grupas ietvaros pārdodot produktus 6000 eiro vērtībā, reģistrējot 4 konsultantus 
(1 personīgi reģistrē GV) un vismaz 12 aktīvajiem konsultantiem pārdodot 
produktus par vismaz 160 eirošo 5 nedēļu laikā (14.-18. nedēļa), jūs saņemsiet:
CS Cottage panna 20 cm 
CS Cottage Kastrolis ar vāku 5,8 l  
Urban Move-Fashion pudele (2 gab.)
U-sērijas maizes nazis
U-sērijas siera nazis
U-sērijas gaļas kapājamais nazis
UM221404

GRUPU VADĪTĀJU  
MĒNEŠA IZAICINĀJUMS
14.-18. nedēļa

2500 EURO + 1 RE
Grupas ietvaros pārdodot produktus 2500 eiro vērtībā, reģistrējot 1 konsultantu,  
un vismaz 5 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus par vismaz 160 eiro  
šo 5 nedēļu laikā (14.-18. nedēļa), jūs saņemsiet:
1. U-sērijas Maizes nazis
2. U-sērijas siera nazis
3. U-sērijas gaļas kapājamais nazis
UM221401

ČETRSLĀŅU 
SVĒTKU MĒRCĪTE

SASTĀVDAĻAS (16 PERSONĀM)
• 450 g mīksta krēmsiera
• 440 g apceptas konservētas pupiņas
• 450 g maigas salsas mērces
• 200 g rīvēta Čedaras siera (apm. 2 tases)
• Tortiljas čipsi pasniegšanai

PAGATAVOŠANA 
1. Ultra Pro kvadrātveida traukā vienmērīgi izklāj 
krēmsieru.  
2. Apceptas pupiņaaaas vienmērīgi izklāj virs 
krēmsiera.
3. Uzlej salsu uz ceptajām pupiņām, lai veidojas vēl 
viena kārta. 
4. Pilnībā pārklāj salsu ar Čedaras sieru. Liek 
mikroviļņu krāsnī bez vāka uz 2 minūtēm un  
30 sekundēm. 
5. Izņem no mikroviļņu krāsns, izmantojot krāsns 
cimdus, uzliek vāku. Ļauj nostāvēties 30 sekundes 
vai līdz brīdim, kad siers ir pilnībā izkusis. 
6. Pasniedz ar tortiljas čipsiem. 

Sagatavošana: 5 min.
Gatavošana: 2 min. 30 sek.
Gaidīšanas laiks: 30 sec.



14.-18. nedēļa

BALVAS PAR KONSULTANTU 
PIESAISTĪŠANU

*  šī summa netiks iekļauta 
mazumirdzniecības apjomā

REKRUTĒŠANAS PIEDĀVĀJUMS

REĢISTRĒTS KONSULTANTS

Par katru jauno konsultantu, kas veicis pasūtījumu 
50 EUR vērtībā, jūs varat iegādāties šādu produktu 
par īpašu cenu*:
Ekskluzīvais zemais trauks 1,3 l
RO221401

Par katru reģistrētu konsultantu šo 
5 nedēļu laikā (14.-18.) ir:
Lielais servofikss 4 l
RE221401

4,00 €*

JAUNAS 
KRĀSAS

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.
©2022 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas.
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.


