
 

17. nedēļas rezultāti / Результаты 17 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) 241 

2. AVANTI (Igaunija) 137 

3. MONA (Igaunija) 118 

4. DAUGAVA (Latvija) 102 

5. RIGALAND (Latvija) 87 

6. JŪRMALA (Latvija) 70 

 

Nedēļas talants / Талант недели: 

TATJANA (4301) izpildīja kvalifikāciju un pārstāvēja mūsu distribūciju un kā vienīgā pārstāvēja Latviju 

jauno grupu vadītāju braucienā Kopenhāgenā. 

LEPOJAMIES UN SVEICAM! 

 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. KREATIV (Natālija) 1070 EUR 

2. RAITAS (Ināra) 949 EUR 

3. BITĪTE (Gelena) 783 EUR 

4. SOLNCE (Ludmila)  704 EUR 

5. ANNA (Anfisa)   687 EUR 

 

Grupas, kuras izpildīja aprīļa plānu: / Группы, которие выполнили  план: 

 

 

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

1. VIKTORIJA (8903) 

2. INGŪNA (1705) 

3. ANFISA (9301)  

4. SVETLANA (6101) 

5. VIKTORIJA (7818) 

 

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) 8. RAITAS (Ināra) 

2. KREATIV (Natālija) 9. FLORA (Jeļena) 

3. ANNA (Anfisa) 10. LADYTEA (Svetlana) 

4. RŪĶIS (Aija) 11. CERIŅI (Ludmila) 

5. FORTUNA (Svetlana) 12. ARGO (Aļona) 

6. ZELTA ĀBELE (Dace) 13. SOLNCE (Ludmila) 

7. OLGA (Olga) 14. VERA (Vera) 



 

 

 

 

 

 

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. 

 

13.-17.nedēļas rezultāti: / Pезультати  13 -17 недели: 

Grupas vadītājs 13.nedēla 14.nedēla 15.nedēla 16.nedēla 17.nedēla 

3901 (Olga)  +2 konsultanti  +1 konsultants  

4101 (Svetlana)  +1 konsultants   +1 konsultants 

5101 (Ināra)   +1 konsultants  +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.) 

4101 nav izpildīts izpildīts procesā 

8401 nav izpildīts izpildīts nav 

9301 izpildīts izpildīts procesā nav 
Jauno grupu vadītāji: 

 

 

Sveiki, dārgie draugi! 

Ir beigusies 17.nedēļa un arī aprīļa mēnesis. Es ļoti ceru, ka visi ir nopelnījuši tās aktivitātes dāvanas, kuras vēlējās! Kā arī 

apsveicam tās grupas, kas izpildīja aprīļa plānu un dāvanā saņems  mini VentSmart! Malači!  

Šīs nedēļas fokuss - maija sākums un izdevīgs piedāvājums perioda pirmajā nedēļā. Veicot pasūtījumu 100 EUR apmērā, 

namamātes dāvana - Samba krūze un divas glāzes, un jums kā konsultantam ir iespēja pasūtīt  jūnija namamātes dāvanu trīs 

bļodas "Klasika" par 3,25 EUR. Ļoti izdevīgi! 

Piesaistiet jaunu konsultantu - Jūs un jūsu jaunais konsultants saņemsiet dāvanā  brīnišķīgu U-sērijas nažu komplektu jaunās 

krāsās! 

Attēlu naži. 

Grupu vadītāji, pievērsiet uzmanību! 

Kons. 
Nr. 

Janvāris 
(53.-4.) 

Februāris 
(5.-8.) 

Marts  
(9.-12.) 

Aprīlis 
(13.-17.) 

5101 x x izpildīts (2) Procesā (2) 

3901 x izpildīts (2) nav Procesā (3) 

6101 x x nav nav 

7101 x x nav nav 



Ceturtdien, 12. maijā pulksten 18.00 sāksies tikšanās ar distribūtoru no Ņižņijnovgorodas Natāliju Serbinu. Būtu jauki, ja jūs 

sagādātu simbolisku dāvanu "sveicienu" no Latvijas. Katrs grupas vadītājs  uz šo tikšanos var uzaicināt labāko konsultantu no 

savas grupas. 

Vadītāji gaidiet nozīmīgu ziņu īsziņā pirmdien, 9. maijā, pulksten 20.00! 

Novēlam Jums jauku nedēļu! 

:) Piknika laiks ir sācies! 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Здравствуйте, дорогие друзья!  

Закончилась  17 неделя, закончился месяц апрель. Я очень надеюсь, что все заработали те подарки активности, которые 

хотели! Поздравляем также группы, которые сделали план апреля и получат в подарок мини-вент-смарты! Молодцы! 

Фокус этой недели - начало мая и выгодная первая неделя периода. При заказе на 100 евро подарок хозяйке - самба 

кувшин и два стакана, а вам, как консультанту возможность заказать образец подарка хозяйке июня - три чаши 

"Классика" за 3,25 евро. Очень выгодно!  

Рекрутирование - и вам и вашему новому консультанту шикарный комплект ножей U-серии в новом цвете!  

Картинка ножей.  

Внимание руководителям групп!  

В четверг, 12 мая в 18.00 начнется встреча с дистрибьютором Нижнего Новгорода Натальей Сербиной. Было бы здорово, 

если бы вы принесли символический подарок, "привет" из Латвии. Каждый руководитель может пригласить на эту 

встречу одного лучшего консультанта из своей группы.  

Руководители, ждите важную новость в понедельник, 9 мая, в 20.00. по смс!  

Желаем вам хорошей недели!  

:) Время пикников началось! 

 


