
 

16. nedēļas rezultāti / Результаты 16 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. JŪRMALA (Latvija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 216 

2. MONA (Igaunija) 109 

3. AVANTI (Igaunija) 109 

4. RIGALAND (Latvija) 74 

5. DAUGAVA (Latvija) 63 

6. JŪRMALA (Latvija) 55 

Nedēļas talants / Талант недели: 

ANDA (8404) uzsāka darbu 2015.gada 37.nedēļā. Aktīva katru nedēļu. Aktīvi piedalās distribūcijas darba 

uzlabošanā, dalās ar kreatīvām idejām. 

LEPOJAMIES UN SVEICAM! 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. BITĪTE (Gelena) 897 EUR 

2. KREATIV (Natālija) 780 EUR 

3. FORTUNA (Svetlana) 629 EUR 

4. ZELTA ĀBELE (Dace) 544 EUR 

5. LADYTEA (Svetlana)   5312 EUR 

 

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

 

 

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

1. IVETA (3801) 

2. VIKTORIJA (8903) 

3. GELENA (2901) 

4. SVETLANA (6101) 

5. ANNA (4707) 

 

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) 

9. FLORA (Jeļena) 

10. LADYTEA (Svetlana) 

11. CERIŅI (Ludmila) 



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.-16.nedēļas rezultātiem: /  

Потенциальные кандидаты по результатaм на 13 -16 неделe: 

Grupas vadītājs 13.nedēla 14.nedēla 15.nedēla 16.nedēla 

2901 (Gelena)    + 1 konsultants 

3901 (Olga)  +2 konsultanti  +1 konsultants 

4101 (Svetlana)  +1 konsultants   

5101 (Ināra)   +1 konsultants  

8301 (Jeļena)  + 1 konsultants   

8901 (Natālija) + 1 konsultants    

 

 

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 1konsultants 

4101 nav izpildīts izpildīts 1konsultants 

8001 nav izpildīts nav  

8401 nav izpildīts izpildīts  

8901 nav izpildīts nav 1 konsultants 

9301 izpildīts izpildīts procesā  

 

Sveiki, draugi! 

Priekšā pēdējā aprīļa nedēļa. Tas nozīmē, ka ir laiks saskaitīt jūsu kopējo mēneša pārdošanas apjomu un pārbaudīt  

kādas aktivitātes dāvanas jums pienākas. 11 grupas jau ir izpildījušas aprīļa pārdošanas plānu (1500 EUR) un līdz ar to 

nopelnījusas mini VentSmart. Apsveicam! 

17. nedēļā  ir iespēja sasniegt nepieciešamo summu, lai jūs iegūtu mini VentSmart. Kas var palīdzēt? 

Pēdējo nedēļu pārdošanā ir pelmeņu formas. Tikai  17. nedēļā Mini-Max ar labu atlaidi. Brīnišķīga ir prese augļiem un 

dārzeņiem, kas sekundēs sagriezīs salmiņos un kubiņos! Kā arī laba atlaide! Pasteidzieties to piedāvāt klientiem, 

kuriem jau ir Fusion Master gaļasmašīna vai rīve! Gada laikā mēs esam pārdevuši ap 1000 gaļasmašīnām un tagad 

tikai 27 kubiņu, salmiņu griezējus. Demonstrējiet to! Kubiņu, salmiņu griezējs ir fantastiska lieta ne tik čakliem 

klientiem! 

 

  



Labs bonuss visiem aktīvajiem konsultantiem 17.nedēļā! Pasūtot vismaz par 100 EUR, jūs varat pasūtīt 1 gb. kā 

paraugu darbam  9397 SAMBA komplektu no maija programmas (400 ml * 4GB ;. 550 ML * 2GB;. 1,3L; 2,5L; 4,3L) 

Cena 46,90 EUR. 

Nedēļas recepte - kāpostu pica 

sastāvdaļas: 

ziedkāposti 300-400 gr. 

4 olas, 

mandeles 30 gr. 

Pildījumam: 

tomātu mērce, 

salami, olīvas, siers. 

1. Ar Extra Chef sasmalcina ziedkāpostus, pievieno olas un sasmalcinātas mandeles izmantojot Fuzion Master pulvera 

rīvi. Izmantojot silikona nazi, iegūto masu izlīdzina uz silikona paliktņa ar maliņām un cep uzkarsētā krāsnī 5-7 

minūtes. 

2. Ziedkāpostu masu pārklāj ar tomātu mērci, saliek sagrieztu salami un pārkaisa ar sieru. 

3. Cep picu līdz tā ir gatava, tad pārkaisa ar zaļumiem vai maltiem pipariem. Dekorē ar zaļumiem. 

 

Jauku nedēļu vēlot, 

Jūsu Ļena! 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Добрый день, друзья!  

Впереди последняя неделя апреля. Это значит, что время подсчитать ваш общий оборот продаж за месяц и 

проверить какие подарки за активность вам полагаются. 11 групп уже выполнили план по продаже апреля 

(1500 евро), а значит, заработали мини-вент-смарты. Поздравляем!  

На 17 неделе есть возможность доделать необходимую сумму, чтобы и вы получили мини-вент-смарты. Что 

поможет?  

Последнюю неделю в продаже есть пельменницы. Мини-максы с хорошей скидкой только на 17 неделе. Но 

самое отличное, это Шеф-пресс для овощей и фруктов, который за секунды режет соломкой и кубиками! 

Скидка хорошая! Торопитесь предложить это клиентам, у которых уже есть Fusion-master мясорубка или 

терки! Мы продали их за год почти 1000 штук, а прессов сейчас заказыли всего 27 штук!!!!!! Демонстрируйте 

его! Это фантастическая игрушка для всех лентяев!  

Хороший бонус для всех актиных на 17 неделе при заказе мин. 100 евро, вы можете заказать уже сейчас в 

качестве образца 9397 SAMBA KOMPLEKTS (400 ML*4GB.;550 ML*2GB.; 1,3L; 2,5L; 4,3L) CENA 46,90 EUR 

Рецепт недели: пицца из капусты.  

Ингредиенты:  

300-400 гр. Цветной капусты 

4 яйца 

30 гр. Миндаля 

Начинка: 

Томатный соус 

Салями, оливки, сыр. 

1. При помощи Extra Shef измельчить цветную капусту, добавить яйца и миндаль, измельченный при помощи 

терки для муки Fuzion Master.  Полученную массу разровнять при помощи силиконового ножа по 

силиконовой скатерти с бортиками и запечь в разогретой духовке 5-7 минут.  

2. Поверх «капустного» теста выложить томатный соус, нарезанную салями и посыпать сыром, натертым при 

помощи  Fuzion Master терки.  

3. Запечь пиццу до готовности, затем присыпать травками или молотым перцем. Украсить зеленью.  

Хорошей вам недели!  

Ваша Лена 


