
 

13. nedēļas rezultāti / Результаты 13 недели 

Baltijas distribūciju TOPS  pēc pārdošanas apjoma /ТОП дистрибьюций Балтии по продаже:  
1. VILNELE (Lietuva) 

2. MONA (Igaunija) 

3. AVANTI (Igaunija)  

4. RIGALAND (Latvija) 

5. JŪRMALA (Latvija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 

2. MONA (Igaunija)  

3. AVANTI (Igaunija)  

4. JŪRMALA (Latvija)  

5. RIGALAND (Latvija)  

6. DAUGAVA (Latvija)  

Nedēļas talants / Талант недели: 

OLGA (3901) jauna grupas vadītāja, kura veiksmīgi strādā ar grupu. Baltijas konsultantu apmācības 2.aprīlī 

apmeklēja visi grupas konsultanti. 

LEPOJAMIES UN SVEICAM! 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. BITĪTE (Gelena) 1594 EUR 

2. ANNA (Anfisa) 1092 EUR 

3. KREATIV (Natālija) 947 EUR 

4. LADYTEA (Svetlana) 918 EUR 

5. ZELTA ĀBELE (Dace) 899 EUR 

 

Konsultantu TOP 5 pēc personīgās pārdošanas: /ТОП 5 консультантов по личной продаже: 

1. LUDMILA (7101) 453 EUR 

2. VIKTORIJA (8903) 403 EUR 

3. ANFISA (9301)) 368 EUR 

4. ILZE (8415) 321 EUR 

5. DANUTA (9308) 307 EUR 

 

Konsultantu TOP 3 pēc personīgās pārdošanas 9.-12.nedēļā: / 

ТОП 3 консультантов по личной продаже на 9-12 неделe: 

1. SIGITA (7522) pēc personīgās pārdošanas 

2. ANFISA (9301) pēc personīgās pārdošanas 

3. OLGA (3901) pēc grupas pārdošanas 

 

Aktīvie konsultanti katru nedēļu no gada sākuma: / Консультанты, активные каждую неделю с начала года. 

2601 Aļona 2901 Gelena 2906 Ilona 3501 Larisa 3901 Olga 

7901 Aija 8401 Dace 8404 Anda 9301 Anfisa 9501 Ilze 

 

 

 

 

 

 



Grupu aktivitāte:/ Akтиность группы 

Grupas vadītāja izaicinājums 2.ceturksnī 
Ja grupas vadītājs 13.-17nedēļā būs aktīvs katru nedēļu un katru nedēļu būs aktīvi vēl 2 konsultanti grupā + 

rekrutēti 2 jauni konsultanti mēnesī, tad grupas vadītājs saņems naudas prēmiju. 
Izpildīta aktivitāte katru nedēļu + rekrutēti 2 konsultanti: 
1. mēnesī (aprīlī) 50 EUR 
2. mēnesi pēc kārtas (maijā) 100 EUR 
3. mēnesi pēc kārtas (jūnijā) 150 € 
Konsultants tiek uzskatīts par aktīvu, ja pārdošana ir 100 EUR vai vairāk. 
 

Potenciālie kandidāti pēc 13.nedēļas rezultātiem: / Потенциальные кандидаты по результатaм 13 недели: 

Grupas vadītājs 13.nedēla 

2601 (Aļona)  

2901 (Gelena)  

4101 (Svetlana)  

4901 (Aija)  

5101 (Ināra)  

6101 (Svetlana)  

8201 (Nataļja)  

8401 (Dace)  

8901 (Natālija) +1 konsultants 

9301 (Anfisa)  

 

 

Kandidāti braucienam par Promoute Out 2016.gadā: / Кандидаты на поездку за Promoute Out в 2016 году: 

Gelena (2901),Tatjana (4301), Svetlana (4101), Jeļena (8301), Nataļja (8901) 

 

Kandidāti braucienam uz Barselonu: / Кандидаты на поездку  в Барселону 

Kvalifikācijas periods 2016.gada 53.-52.nedēļa Vismaz 2 jauni konsultanti grupā katru mēnesi (minimāli 10 mēnešos no 12 

mēnešiem) 

Квалификационный период с 53 недели 2015 года по 52 неделю 2016 года. Мин. 2 новых консультанта в группе каждый 

месяц (мин. 10 месяцев из 12). 

Kons. 
Nr. Janvāris Februāris Marts Aprīlis 

2401 nav izpildīts nav  

2901 nav nav procesā  

4101 nav izpildīts procesā  

8001 nav izpildīts nav  

8401 nav izpildīts procesā  

8901 nav izpildīts nav 1 konsultants 

9301 izpildīts izpildīts procesā  

 

Sveicināta, dārgā komanda! 

Paldies Jums par šo nedēļu! 

95 aktīvi konsultanti - malači! Gudri izmantoja iespēju pasūtīt divas namamātes dāvanas  uz vienu prezentāciju! 

Ir klāt 14. nedēļa, kas mūsu distribūcijai ir vissvarīgākā nedēļa gadā! Mēs atzīmējam 5 gadu jubileju! Tas būtu 

pieklājīgi un ļoti jauki, ja aktīvs būtu katrs konsultants! Jo vairāk mums būs aktīvu konsultantu, jo vairāk  dalības 

vietas Jubilejai Tallinā mēs saņemim! Tikai pie mums un tikai šonedēļ par īpašu cenu -regulējama tortes kārba, 

iespēja viesiem  - tortes lāpstiņa un alternatīva dāvana namamātei  - termoss. 

Brīnišķīga rekrutēšanas programma! 

Par jauno konsultantu, jūs saņemsiet jauno FusionMaster kubiņu, salmiņu griezēju vai trīs Microcook traukus. Ja 

jaunais konsultants sasniegs 300 eiro, tad jūs saņemsiet elegantās Koehler vāzes (3 gb.)! 



Gaidu Jūs sapulcē otrdien! 

Sveikšu TOP 5 pēc personīgās pārdošanas, pēc aktīvajiem konsultantiem grupā un pēc rekrutētiem jaunajiem 

konsultantiem! 

Pārējie aktīvie konsultanti piedalīsies loterijā! 

Pavasaris ir klāt ! 

Cik jauki! 

Novēlu, lai mums izdodas rekordu nedēļa! 

Es jūs mīlu! 

Jūsu Ļena 

 

Ja esat izlasījis šo vēstuli, tad Jums papildus bonuss! Esiet aktīvs 14. nedēļā, plānojiet ballītes uz  atlikušajām aprīļa 

nedēļām un jau nākamajā pasūtījumā varat iekļaut dāvanu par plānošanu 4008444 Kārbiņu “Pipariņš” zaļā krāsā, 

cena 2,90 EUR. 

 

Привет, дорогая команда!  

Спасибо нам за эту неделю!  

95 активных консультантов -молодцы! Мудро воспользовались возможностью заказать два подарка хозяйке 

за одну презентацию!  

Наступила 14 неделя, самая важная в году для нашей дистрибьюции! Мы отмечаем 5-летний юбилей! Было 

бы вежливо и очень здорово быть активным каждому консультанту! Чем больше у нас будет активных 

консультантов, тем больше мест на Юбилей в Таллине мы получим! Только у нас и только на этой неделе по 

спец цене тортница, возможность для гостя -лопатка, для хозяйки альтернатива - термос.  

Шикарная программа рекрутирования!  

За одного новичка вы получите новый слайсер или все три Микрокука, если новичок сделает 300 евро, то для 

вас - шикарные вазы Кехлер, 3 штуки!  

Жду вас на собрании во вторник!  

Буду чествовать TOP 5 по личной продаже! По активным в группе! По приглашению новичков!  

Для остальных активных будет лотерея!  

Весна пришла!!!! 

Как здорово!  

Желаю нам рекордной недели!  

Я вас люблю!  

Ваша Лена 

 

 

Если прочитали это письмо, для вас бонус: будьте активны на 14 неделе, запланируйте вечеринку на другие 

недели апреля и закажите уже в этом заказе подарок за датирование:  

4008444  "Pipariņš", Зеленая, цена 2,90€. 

 


