
 

15. nedēļas rezultāti / Результаты 15 недели 

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

2. AVANTI (Igaunija)  

3. MONA (Igaunija) 

4. RIGALAND (Latvija) 

5. DAUGAVA (Latvija)  

6. JŪRMALA (Latvija) 

Aktīvo konsultantu skaits / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 216 

2. AVANTI (Igaunija) 100 

3. DAUGAVA (Latvija) 80 

4. MONA (Igaunija) 69 

5. JŪRMALA (Latvija) 55 

6. RIGALAND (Latvija) 53 

Nedēļas talants / Талант недели: 

INĀRA (5101) uzsāka darbu 52.nedēļā, kļuva par grupas vadītāju, katru mēnesi uzaicina jaunus 

konsultantus, seko līdz standarta 1-2-1/2 izpildei, sekmīgi strādā ar demo stendu un izstādēs. Aktīva katru nedēļu. 

LEPOJAMIES UN SVEICAM! 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. FLORA (Jeļena) 620 EUR 

2. KREATIV (Natālija) 614 EUR 

3. BITĪTE (Gelena) 478 EUR 

4. RAITAS (Ināra) 446 EUR 

5. OLGA (Olga)   342 EUR 

 

Grupas, kuras jau izpildīja plānu: / Группы, которие уже  выполнилл  план: 

 

 

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

1. GELENA (2901) 

2. ANFISA (9301) 

3. LARISA (7501) 

4. ANDA (8404) 

5. LUDMILA (7101) 

 

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

2601 Aļona 2901 Gelena 3501 Larisa 3901 Olga 

7901 Aija 8401 Dace 8404 Anda 9301 Anfisa 

 

 

1. BITĪTE (Gelena) 

2. KREATIV (Natālija) 

3. ANNA (Anfisa) 

4. RŪĶIS (Aija) 

5. FORTUNA (Svetlana) 

6. ZELTA ĀBELE (Dace) 

7. OLGA (Olga) 

8. RAITAS (Ināra) 



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.-15.nedēļas rezultātiem: /  

Потенциальные кандидаты по результатaм на 13 -15 неделe: 

Grupas vadītājs 13.nedēla 14.nedēla 15.nedēla 

2901 (Gelena)    

3901 (Olga)  +2 konsultanti  

4101 (Svetlana)  +1 konsultants  

5101 (Ināra)   +1 konsultants 

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 
(53.-4.) 

Februāris 
(5.-8.) 

Marts 
(9.-12.) 

Aprīlis 
(13.-17.) 

2401 nav izpildīts nav  

2901 nav nav procesā  

4101 nav izpildīts procesā 1konsultants 

8001 nav izpildīts nav  

8401 nav izpildīts procesā  

8901 nav izpildīts nav 2 konsultanti 

9301 izpildīts izpildīts procesā  

 

 
Sveicināti, dārgie draugi! 

15. nedēļa ir aizritējusi, klusākā šajā gadā. Mierina tas, ka tā bija klusa visās distribūcijās. 

Mums bija aktīvas tikai 17 no 52 grupām! 

Bet nekas,  atpūsties arī mēdz būt patīkami! 

Labā ziņa ir tā, ka aprīļa programma ir papildināta ar trim papildus produktiem 16.-17. nedēļā, ko jūs varat piedāvāt 

savās prezentācijās. Tas ir jaunais produkts - rīve kubiņu un salmiņu griešanai, kanniņa ar iedaļām (1,25L) un 

brīnišķīgs mini-MAX komplekts! Visi apraksti un video ir pieejami mūsu mājaslapā. 

http://www.twriga.lv/lv/shop.php?cid=475 

 

Lūdzu,  sekojiet līdzi standarta 1-2-1/2 izpildei, nepalaidiet garām iespēju nopelnīt papildus naudu! 

 Kā arī nepalaidiet garām iespēju piedalīties kulinārijas konkursā! 

http://www.twriga.lv/lv/shop.php?cid=475


Gaidu jūs sapulcē otrdien, kur es prezentēšu maija programmu, pastāstīšu kulinārijas konkursa nosacījumus 

(ceļojums uz Parīzi) un pagatavošu picu bez miltiem! 

Visiem sapulces dalībniekiem būs iespēja iegādāties kaut ko īpašu, kas nav pieejams mājaslapā! 

Ja esat izlasījusi mūsu rezultātus, jūs esat gudra! Un es esmu ļoti priecīga, ka jūs esat mūsu komandā! 

 

Apskauju! 

Jūsu Ļena! 

 

Приветствую вас, дорогие друзья! 

Закончилась 15 неделя, самая тихая из всех недель в этом году. Успокаивает то, что она у всех дистрибьюций 

была тихой.  

У нас были активны всего 17 групп из 52!  

Но ничего, отдохнуть тоже бывает приятно!  

Радует то, что нам добавили в программу апреля на 16-17 неделю еще три дополнительных изделия, которые 

вы можете предлагать на своих вечеринках. Это новинка - терка для нарезки соломкой и кубиками, литровый 

мерный кувшин и чудесный комплект мини-Максов! Все описания и видеофильмы есть на сайте. 

http://www.twriga.lv/ru/shop.php?cid=475 

 

Следите, пожалуйста, за стандартом 1-2-1/2, не упускайте возможность заработать дополнительные деньги!  

Не упустите возможность принять участие в кулинарном конкурсе!  

Жду вас на собрании во вторник, где я вам представлю программу мая, расскажу условия кулинарного 

конкурса (Париж) и приготовлю пиццу без муки!  

У всех участников собрания будет возможность купить что-то особенное, чего нет на сайте!  

Если вы дочитали наши результаты, вы умница! И я очень рада тому, что вы в нашей команде!  

Обнимаю!  

Ваша Лена! 

 

http://www.twriga.lv/ru/shop.php?cid=475

