
Challenge
SUN

Bring back the summer

 * kamēr prece ir noliktavā

02.05.2022 – 29.05.2022
(19.-22. nedēļa)

JAUNI 
VEIDI, KĀ 
SVINĒT 
KOPĀ AR 
MĪĻAJIEM

5. izdevums | 2022



VAI

5,50 €*

Pārdodot produktus  
no 160 līdz 199,99 eiro
vērtībā pirmajā nedēļā  
(19. nedēļa), jūs varat
iegādāties zemāk redzamo 
pproduktu par īpašu cenu*:
Hydrolife 360 karafe
10,2 x 25,7 cm  
AC221901

19. nedēļa
ĀTRAIS STARTS 1

Pārdodot produktus par vismaz 
200 eiro pirmajā nedēļā, jūs balvā 
saņemsiet:
Hydrolife 360 karafe
AC221902

*   šī summa netiks iekļauta 
mazumtirdzniecības apjomā

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

ANANASU,
MELLEŅU UN 
PIPARMĒTRU
ŪDENS

ZEMEŅU UN 
PIPARMĒTRU 
ŪDENS

Pagatavošanas laiks: 5 min.
Nostāvēšanās laiks: 12 st.

Pagatavošanas laiks: 5 min.
Nostāvēšanās laiks: 2 st.

PAGATAVOŠANA
1. Lieciet ananasa gabaliņus, mellenes un 
piparmētras Hydrolife 360 karafē.
2. Piepildiet Hydrolife 360 karafi ar ūdeni un 
lieciet to ledusskapī uz 12 stundām, lai ievilktos 
garšas.
PADOMS: ja vēlaties intensīvāku garšu, pirms 
ūdens pieliešanas mazliet saspaidiet ananasu, 
mellenes un piparmētru.

PAGATAVOŠANA
1. Samaisiet visas sastāvdaļas Hydrolife 
360 karafē. Ievietojiet karafi ledusskapī uz 
2 stundām. Pasniedziet aukstu.

SASTĀVDAĻAS (4 PORCIJAS)
• 150 g ananasa gabaliņu (± 1 tase)
• 75 g melleņu (± 1/2 glāzes)
• 3 piparmētru zariņi (rupji sakapāti)

SASTĀVDAĻAS (6 PORCIJAS)
• 450 g zemenes (šķēlītēs)
• 2 citroni (šķēlītēs)
• 10 piparmētru lapiņas
• 2 l filtrēta ūdens

JAUNS

JAUNS



9,50 €*Pārdodot produktus no 160 līdz 199,99 eiro vērtībā 
otrās nedēļas laikā (20. nedēļa), jūs varat iegādāties 
zemāk redzamos produktus par īpašu cenu*:
PremiaGlass konteiners 1 l
15,4 x 7 x 20,7 cm
PremiaGlass konteiners 1,5 l
17,5 x 7,6 x 23 cm
AC222001

Mēs ar lepnumu paplašinām savu kvalitatīvo glabāšanas risinājumu klāstu ar 
pavisam jaunu stikla kolekciju. Iepazīstieties ar Tupperware PREMIAGLASS! 
Cepšanai. Glabāšanai. Uzsildīšanai. Pasniegšanai. Universāls stikla trauks, kas 
saglabā produktu svaigumu un nodrošina ērtumu ar vēl vairāk iespējām.

Klipšu 
stiprinājumu vāka 

sistēma, droša 
pret noplūdēm

Universāls 
risinājums 
cepšanai. 

Glabāšanai. 
Uzsildīšanai. 

Pasniegšanai.

Karstumizturīgs 
līdz pat 300°C

Par 10% vieglāks 
nekā rūdīts stikls 

Vieglums, kas 
atslogo delnas

VAIRĀK VEIDU, KĀ PASNIEGT SVAIGUMU 
ar Tupperware PREMIAGLASS

VAI
Pārdodot produktus vismaz 200 eiro vērtībā 
otrajā nedēļā, jūs saņemsiet balvā:
PremiaGlass konteiners 1 l
PremiaGlass konteiners 1,5 l
AC222002

*   šī summa netiks iekļauta 
mazumtirdzniecības apjomā

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

JAUNS

20. nedēļa
ĀTRAIS STARTS 2 PAVISAM JAUNAIS 

TUPPERWARE 
PREMIAGLASS

Saglabājiet 
svaigumu, kuru 
varat redzēt

JAUNS



JAUNS
DIZAINS

JAUNS
DIZAINS

©Disney

19.-22. 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*:
New Star bļoda 750 ml (2 gab.) 
RO221901

Par katru reģistrētu konsultantu šo  
4 nedēļu laikā (19.-22.) ir:
One Touch kārba 1,25 l (3 gab.)
Ø 13 x 15,5 cm
RE221901

4,00 €*

JAUNAS
KRĀSAS

IKMĒNEŠA PĀRDOŠANAS
APJOMA STIMULI
19.-22. nedēļa

500 €

750 €

Pārdodot produktus 500 eiro vērtībā šo  
4 nedēļu laikā (19.-22.), jūs saņemsiet:
Piknika soma Disney Stripes
30 x 40 x 23 cm
AC221903

Pārdodot produktus 750 eiro vērtībā šo  
4 nedēļu laikā (19.-22.), jūs saņemsiet:
Piknika soma Disney Stripes
Cubix kārba Disney Stripes 650 ml (3 gab.)
12,67 x 12,67 x 6,65 cm
AC221904

JAUNS
DIZAINS



1200 €

1600 €

Aizmirstiet par vienreizlietojamajiem 
traukiem! Safasējiet pikniku atbildīgi!

Pārdodot produktus 1200 eiro vērtībā šo 4 nedēļu laikā (19.-22.), jūs saņemsiet:
Piknika soma Disney Stripes
Cubix kārba Disney Stripes 650 ml (3 gab.)
Moments kafijas krūzes (6 komplekti)
Ø 7,8 x 7,2 cm / 150 ml katra kafijas tase
Ø 14,5 cm apakštasīte
AC221905

Pārdodot produktus 1600 eiro vērtībā šo 4 nedēļu laikā (19.-22.), jūs saņemsiet:
Piknika soma Disney
Cubix kārba Disney 650 ml (3 gab.)
Moments kafijas krūzes (6 komplekti)
Eco+ krūze 2 l
22,8 x 10,9 x 25,4 cm
Eco+ dziļais šķīvis 700 ml
Ø 21,5 x 4,5 cm
Eco+ bļoda 2,5 l
Ø 21,5 x 12,5 cm
Eco+ bļoda 4,3 l
Ø 25,5 x 14,5 cm
AC221906

JAUNS

JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNS 
MATERIĀLS

LAIKS TĒJAI  
AR ČAI SĪRUPU
Sagatavošanās laiks: 15 min.
Gatavošanas laiks: 5 min.
Nostāvēšanās laiks: 48 st.

PAGATAVOŠANA
1. Lieciet saskrāpētu vaniļas pāksti, 
mīkstumu, pārējās garšvielas un cukuru 
ar 150 ml ūdens nelielā katliņā un 
samaisiet, tad vāriet 1-2 minūtes uz plīts, 
nepārtraukti maisot. 
2. Atstājiet tējas maisiņus uz 5 minūtēm 
ievilkties 150 ml verdošā ūdenī. Izņemiet 
tējas maisiņus, pievienojiet medu un 
samaisiet. Pievienojiet
tējas koncentrātu garšvielu sīrupam. 
Ļaujiet sīrupam ievilkties vismaz 2-3 
dienas. Nokāsiet garšvielas un ielejiet 
sīrupu tīrās pudelēs.
3. Lai pagatavotu sildošu un gardu 
dzērienu, uzsildiet pienu un pievienojiet 
tam sīrupu. Ielejiet savu jauko dzērienu 
Moments kafijas krūzēs un izbaudiet. 
Lūk, veids, kā piepildīt savu māju ar siltu, 
saldu un vienlaikus pikantu aromātu. 
Domājot par čai, prātā nāk sildošas un 
aromātiskas garšvielas, kas nomierina 
dvēseli jebkurā dienas laikā.

SASTĀVDAĻAS (1 PORCIJAS)
Čai sīrups
• 1 vaniļas pāksts
• 10 melno piparu graudi
• 14 krustnagliņas
• 5 kanēļa standziņas
• 12 kardamona pākstis
• 6 anīsa zvaigznes
• 3 g muskatrieksta
• 6 pimento pipari
• 40 g ingvera
• 200 g cukura
• 300 ml ūdens
• 14 tējas maisiņu (apm. 25 g) melnās  

tējas vai Earl Grey tējas
• 2 ēd. k. medus
Pasniegšanai
• 250 ml piena
• 3 tējkarotes čai sīrupa pēc garšas



GRUPU VADĪTĀJU
MĒNEŠA IZAICINĀJUMS
19.-22. nedēļa

2500 EURO + 1 RE

3500 EURO + 2 RE

4500 EURO + 3 RE

6000 EURO + 4 RE

Grupas ietvaros pārdodot produktus 2500 eiro vērtībā, reģistrējot 1 konsultantu,  
un vismaz 5 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus par vismaz 160 eiro  
šo 4 nedēļu laikā (19.-22. nedēļa), jūs saņemsiet:
Universal kastrolis 2,4 l
Ø 20 cm
UM221901

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 4 nedēļu laikā (19.-22. nedēļa), jūs saņemsiet:
Universal kastrolis 2,4 l
Universal panna 28 cm ar pārklājumu 
UM221902

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 4 nedēļu laikā (19.-22. nedēļa), jūs saņemsiet:
Universal kastrolis 2,4 l
Universal panna 28 cm ar pārklājumu 
Universal kastrolis 5,6 l
Ø 24 cm
UM221903

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 4 nedēļu laikā (19.-22. nedēļa), jūs saņemsiet:
Universal kastrolis 2,4 l
Universal panna 28 cm ar pārklājumu
Universal kastrolis 5,6 l
Universal Wok panna 38 cm
UM221904

JAUNS

JAUNS

JAUNS

JAUNS



ORGANIZĒJIET 
SEVI UN 
PIERAKSTIET
SAVUS 
PANĀKUMUS
Esiet aktīvi, apņēmīgi un jūs tapsiet 
labi apbalvoti!

ĀTRAIS  
STARTS 1

NEDĒĻA 19. NEDĒĻA 20. NEDĒĻA 21. NEDĒĻA 22. NEDĒĻA

ĀTRAIS 
STARTS 2

AKTIVITĀTE

GRUPAS 
AKTIVITĀTE

MĒNEŠA 
PĀRDOŠANA

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.


