
 * kamēr prece ir noliktavā

30.05.2022 – 26.06.2022
(23.-26. nedēļa)

GATAVOŠANA 
VISU CAURU 

GADU

6 I 2022



IKMĒNEŠA 
PĀRDOŠANAS
APJOMA STIMULI
23.-26. nedēļa

500 €

750 €

Pārdodot produktus 500 eiro 
vērtībā šo 4 nedēļu laikā  
(23.-26.), jūs saņemsiet:
Universālā burka 3 l  
ar roktura vāku
AC222301

Pārdodot produktus 750 eiro vērtībā šo 4 nedēļu laikā  
(23.-26.), jūs saņemsiet:
Universālā burka 1,5 l (2 gab.) 
Universālā burka 3 l ar roktura vāku
AC222302

JAUNS

JAUNA 
KRĀSA

1600 €

1200 €

Pārdodot produktus 1600 eiro vērtībā šo 4 nedēļu laikā  
(23.-26.), jūs saņemsiet:
Chef Series galda piederumu komplekts (4 kompl. x 4 gab.) 
Mando Junior rīve 
Universālā burka 1,5 l (2 gab.) 
Universālā burka 3 l ar roktura vāku (2 gab.)
AC222304

Pārdodot produktus 1200 eiro 
vērtībā šo 4 nedēļu laikā  
(23.-26.), jūs saņemsiet:
Mando Junior rīve
Universālā burka 1,5 l  
(2 gab.) 
Universālā burka 3 l ar 
roktura vāku (2 gab.)
AC222303



GRUPU VADĪTĀJU
MĒNEŠA 
IZAICINĀJUMS
23.-26. nedēļa

2500 EURO 
+ 1 RE

3500 EURO + 2 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 (23.-26. nedēļa), jūs 
saņemsiet:
Vīna piederumu komplekts
1. Korķu viļķis 
2. Atgaisotāja un korķu 
komplekts 
Vīna sūknis:  
6,8 x 16 x 3,6 cm augst. 
Vīna korķis: 
3,4 x 3,4 cm augst. 
3. Kārba Austerīte lielā 
4. Folijas griezējs
UM222301

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 (23.-26. nedēļa), jūs saņemsiet:
ChefSeries vokpanna 4,2 l (bez vāka)
Vīna piederumu komplekts
UM222302

5,00 €*

BALVAS PAR 
KONSULTANTU
PIESAISTĪŠANU

*  šī summa netiks iekļauta 
mazumirdzniecības apjomā

REKRUTĒŠANAS 
PIEDĀVĀJUMS
Par katru jauno konsultantu, 
kas veicis pasūtījumu 50 EUR 
vērtībā, jūs varat iegādāties 
šādu produktu par īpašu cenu*:
Eco+ Coffee to Go Cup krūze
līdzņemšanai 490 ml
RO222301

Par katru reģistrētu konsultantu šo  
4 nedēļu laikā (23.-26.) ir:
CrystalWave mazie apaļie trauki (3 gab.)
Ø 16 x 5 cm / 400 ml
Ø 16 x 6,2 cm / 600 ml
Ø 16 x 7,5 cm / 800 ml
RE222301

23.-26. nedēļa

1. 

2. 

3. 

4. 

REĢISTRĒTS KONSULTANTS



4500 EURO + 3 RE

6000 EURO + 4 RE

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 (23.-26. nedēļa), jūs saņemsiet:
Micro Urban 
21,6 x 24,8 x 13,7 cm 
ChefSeries vokpanna 4,2 l (bez vāka)
Vīna piederumu komplekts
UM222303

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 (23.-26. nedēļa), jūs saņemsiet:
Chef Series Paeljas panna 36 cm 
Chef Series Paeljas pannas vāks 36 cm
Micro Urban  
ChefSeries vokpanna 4,2 l (bez vāka) 
Vīna piederumu komplekts
UM222304

PIKANTIE SPINĀTU PESTO UN 
VISTAS ORZO SALĀTI
Sagatavošana: 15 min.
Gatavošana: 15 min.
Nostāvēšanas laiks: 5 min.

SAGATAVOŠANA
1. Lieciet nevārītu orzo Micro Urban. Ielejiet ūdeni 
līdz "MAX" atzīmei zem pastas pagatavošanas 
logo. Gatavojiet mikroviļņu krāsnī 15 minūtes 
bez vāka. 
2. Izņemiet no mikroviļņu krāsns un uzlieciet 
vāku. Atstājiet uz 5 minūtēm, lai makaroni 
pabeidz gatavoties. 
3. Tad lieciet visas pesto mērces sastāvdaļas 
SuperSonic mazajā smalcinātājā, uzlieciet vāku 
un pavelciet auklu, līdz saturs ir smalki sakapāts. 
4. Ielejiet pesto mērci Šeikeri Eazy 350 ml. 
Pievienojiet baltvīna etiķi un olīveļļu. Uzlieciet 
vāku, sakratiet līdz mērce paliek biezāka. 
5. Nokāsiet orzo makaronus caurdurī un lieciet 
tos atpakaļ Micro Urban. 
6. Pievienojiet pagatavoto cāli, tomātus un 
spinātus. Samaisiet. Pārlejiet ar pesto vinegretu, 
samaisiet, līdz visas sastāvdaļas ir vienmērīgi 
pārklājušās. 
7. Ja vēlaties, pārkaisiet ar rīvētu parmezānu.

SASTĀVDAĻAS (4 PORCIJAS)
Vistas orzo 
• 350 g pilngraudu orzo makaroni (nevārīti)  

(± 2 tases) 
• 250 g pagatavota cāļa gaļa  

(kubiņos vai plucināta) (± 2 tases) 
• 225 g ķiršu tomātiņi (pārgriezti uz pusēm) 
• 35 g jaunās spinātu lapas (mazgātas)  

(± 1 tase)
Pesto mērce 
• 20 g svaiga bazilika (± 3/4 tases) 
• 30 g ciedru riekstu(± 3 ēd. k.) 
• 30 g rīvēta parmezāna siera (± 1/4 tases) 
• 1 ķiploka daiviņa (nomizota) 
• 120 ml olīveļļas (± 1/2 tase) 
• 2 sāls un pipari pēc garšas
Pesto vinegrets 
• 30 ml baltvīna etiķa (± 2 ēd. k.) 
• 45 ml olīveļļas (± 3 ēd. k.) pēc izvēles 
• Rīvēts parmezāns pasniegšanai



MOTIVĒJIET SEVI 
PANĀKUMIEM BAGĀTAM MĒNESIM

KONSULTANTI

NEDĒĻAS 23. NEDĒĻA 24. NEDĒĻA 25. NEDĒĻA 26. NEDĒĻA

PĀRDOŠANAS 
APJOMS

AKTIVITĀTE

GRUPAS 
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.


