
ŠOVASAR 
UZGLABĀJIET SAVU 

PĀRTIKU SVAIGU UN 
PIEŠĶIRIET PIKNIKAM 

KRĀSAS!

7 I 2022

 * kamēr prece ir noliktavā

27.06.2022 – 31.07.2022
(27.-31. nedēļa)



4,00 €*

JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNA 
KRĀSA

JAUNA 
KRĀSA

27.-31. nedēļa

600 €

850 €

Pārdodot produktus 600 eiro vērtībā šo  
5 nedēļu laikā (27.-31.), jūs saņemsiet:
FreezerSmart 5,7 l
AC222701

Pārdodot produktus 850 eiro vērtībā šo  
5 nedēļu laikā (27.-31.), jūs saņemsiet:
Silikona forma Karalis
FreezerSmart 5,7 l
AC222702

JAUNS
TILPUMS

Sasaldējiet viegli,
pateicoties mūsu
plašajam 
produktu klāstam.

Par katru jauno konsultantu, kas 
veicis pasūtījumu 50 EUR vērtībā, jūs 
varat iegādāties šādu produktu par 
īpašu cenu*:
Ledusskapja kārba 550 ml (2 gab.)
RO222701

REĢISTRĒTS KONSULTANTS
Par katru reģistrētu konsultantu šo  
5 nedēļu laikā (27.-31.) ir:
Bļoda piknikiem 600 ml (3 gab.)
RE222701

Vienmēr gatavs 
piknikam!

BALVAS PAR 
KONSULTANTU
PIESAISTĪŠANU

*  šī summa netiks iekļauta 
mazumirdzniecības apjomā

REKRUTĒŠANAS 
PIEDĀVĀJUMS

27.-31. nedēļa

IKMĒNEŠA 
PĀRDOŠANAS
APJOMA STIMULI



1400 €

1800 €

Pārdodot produktus 1400 eiro vērtībā šo  
5 nedēļu laikā (27.-31.), jūs saņemsiet:
FreezerSmart augstais 2,5 l (2 gab.)
22,6 x 15,7 x 11,8 cm
Silikona forma Karalis
FreezerSmart 5,7 l
AC222703

Pārdodot produktus 1800 eiro vērtībā šo
5 nedēļu laikā (27.-31.), jūs saņemsiet:
Piknika komplekts ar rokturi
880 ml/ 22,7 x 6,1 cm katrs
Tortes lāpstiņa
FreezerSmart augstais 2,5 l (2 gab.)
Silikona forma Karalis
FreezerSmart 5,7 l
AC222704

Tas ir viss 
par rīkiem



1. 

2. 

3000 EIRO + 1 RE

4500 EIRO + 2 RE

6000 EIRO + 3 RE

7000 EURO + 4 RE

Grupas ietvaros pārdodot produktus 3000 eiro 
vērtībā, reģistrējot 1 konsultantu, un vismaz  
5 aktīvajiem konsultantiem pārdodot 
produktus par vismaz 160 eiro šo 5 nedēļu 
laikā (27.-31. nedēļa), jūs saņemsiet:
1. Taisnstūra tortes kārba  
2. Regulējama tortes kārba 
UM222701

Grupas ietvaros pārdodot produktus 4500 eiro vērtībā, reģistrējot 2 konsultantus  
(1 personīgi reģistrē GV) un vismaz 8 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus  
par vismaz 160 eiro šo 5 nedēļu laikā (27.-31. nedēļa), jūs saņemsiet:
Termoss 800 ml
Taisnstūra tortes kārba  
Regulējama tortes kārba 
UM222702

Grupas ietvaros pārdodot produktus 6000 eiro vērtībā, reģistrējot 3 konsultantus  
(1 personīgi reģistrē GV) un vismaz 10 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus  
par vismaz 160 eiro šo 5 nedēļu laikā (27.-31. nedēļa), jūs saņemsiet:
BreadSmart Junior
Termoss 800 ml
Taisnstūra tortes kārba  
Regulējama tortes kārba 
UM222703

Grupas ietvaros pārdodot produktus 7000 eiro vērtībā, reģistrējot 4 konsultantus  
(1 personīgi reģistrē GV) un vismaz 12 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus  
par vismaz 160 eirošo šo 5 nedēļu laikā (27.-31. nedēļa), jūs saņemsiet:
Metāliska Eco pudele 550 ml
24 x 8,4 cm 
BreadSmart Junior
Termoss 800 ml
Taisnstūra tortes kārba  
Regulējama tortes kārba 
UM222704

* Termoskrūzei jābūt istabas temperatūrā 25 ̊C.

GRUPU 
VADĪTĀJU
MĒNEŠA 
IZAICINĀJUMS

Dzēriens 
saglabāsies karsts/
auksts ilgāk kā 6 
stundas*

Jūs ne tikai varēsiet dzert 
savu iecienītāko dzērienu 
ideālā temperatūrā (un 
no skaistas pudeles), bet 
palīdzēsiet arī videi.

JAUNUMS

27.-31. nedēļa



SAKĀRTOJIET SAVAS PRIORITĀTES 
IESPĒJU PILNAM MĒNESIM

KONSULTANTI

NEDĒĻAS 27. NEDĒĻA 28. NEDĒĻA 29. NEDĒĻA 30. NEDĒĻA 31. 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.


