
Par katru jauno konsultantu, 
kas veicis pasūtījumu 50 EUR 
vērtībā, jūs varat iegādāties 
šādu produktu par īpašu cenu*:
Dzērienu krūze 2 l
11,8 x 11,8 x 25,6 cm
RO223201

Sietiņš 
R46    5,50 €
Meklējiet pavasara – vasaras 
kataloga 18. lappusē.

Balva** katram aktīvajam konsultantam, 
pārdodot produktus par vismaz 200 eiro 
pēdējo 2 nedēļu laikā (34.–35.),  
būs šī īpašā izlaiduma  
500 ml Eco pudelīte ar  
iegravētu Tupperstorm logotipu.

Balva** katram aktīvajam 
konsultantam, pārdodot 
produktus par vismaz 300 eiro 
pēdējo 2 nedēļu laikā (34.–35.),  
būs šī īpašā izlaiduma  
500 ml Eco pudelīte, 
Eco+ kārba Austere ar
iegravētu Tupperstorm logotipu.

Par katru reģistrētu konsultantu  
šo 4 nedēļu laikā (32.-35.) ir:
KombiSmart
Dziļais trauks: 1,5 l / 26 x 17,5 x 6,5 cm 
Seklais trauks: 700 ml / 26 x 17,5 x 4,2 cm 
Vāks: 26 x 17,5 x 1,2 cm 
RE223201

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.

www.tupperware.lv
www.facebook.com/tupperwarehomecee
www.instagram.com/tupperwareincee

Tupperware patur tiesības mainīt un aizstāt produktus akcijas laikā.

01.08.2022 – 28.08.2022
(32.-35. nedēļa)
* kamēr prece ir noliktavā

BALVAS PAR KONSULTANTU
PIESAISTĪŠANU
32.-35. nedēļa

34.-35. nedēļa
REKRUTĒŠANAS  
PIEDĀVĀJUMS

Esiet aktīvs un saņemiet atlīdzību

REĢISTRĒTS  
KONSULTANTS

*  šī summa netiks iekļauta 
mazumirdzniecības apjomā

produkts  
bez  
Sietiņa 

**  balvu var iegūt tikai 
vienreiz neatkarīgi no 
pārdošanas apjoma.

**  balvu var iegūt tikai vienreiz neatkarīgi 
no pārdošanas apjoma.

*   šī summa netiks iekļauta 
mazumtirdzniecības apjomā

32. nedēļa
ĀTRAIS STARTS
Pārdodot produktus no 180 līdz 239,99 eiro
vērtībā pirmajā nedēļā (32. nedēļa), jūs varat
iegādāties zemāk redzamo produktu par īpašu cenu*:
Aloha krūze (4 gab.)
350 ml / 9 x Ø 9,5 cm 
AC223201

Pārdodot produktus par vismaz 
240 eiro pirmajā nedēļā, jūs 
balvā saņemsiet:
Aloha krūze (4 gab.)
AC223202

VAI
5,00 €*

5,00 €*
JAUNA 
KRĀSA

JAUNS 
PĀRKLĀJUMS

Piezīme tikai jaunajiem 
konsultantiem: lai sasniegtu 
Ātro startu, jūsu pirmais 50 eiro 
pasūtījums nav iekļauts kopējā 
summā

 8 I 2022IZAICINĀJUMS

KONSULTANTU 

ĪPAŠAIS 
IZLAIDUMS, 

AR IEGRAVĒTU 
LOGOTIPU!

ĪPAŠAIS 
IZLAIDUMS, 

AR IEGRAVĒTU 
LOGOTIPU!



IKMĒNEŠA 
PĀRDOŠANAS
APJOMA 
STIMULI
32.-35. nedēļa

600 €

1400 €

1800 €850 €

Pārdodot produktus 600 eiro 
vērtībā šo 4 nedēļu laikā (32.-35.), 
jūs saņemsiet:
Clear eļļas dozators 570 ml
8,34 x 21,2 cm
Clear eļļas dozators 770 ml
10,43 x 26,5 cm
AC223203

Pārdodot produktus 1400 eiro vērtībā šo  
4 nedēļu laikā (32.-35.), jūs saņemsiet:
Eco+ Clear bļoda 4 l
27,38 x 11,87 cm
Eco+ Clear bļoda 2,4 l
23,58 x 10,16 cm
Eco+ Clear bļoda 610 ml (2 gab.)
Clear eļļas dozators 570 ml
Clear eļļas dozators 770 ml
AC223205

Pārdodot produktus 1800 eiro vērtībā šo  
4 nedēļu laikā (32.-35.), jūs saņemsiet:
Eco+ Clear bļoda 6 l
29,6 x 13,3 cm
Eco+ Clear bļoda 4 l
Eco+ Clear bļoda 2,4 l
Eco+ Clear bļoda 610 ml (2 gab.)
Clear eļļas dozators 570 ml
Clear eļļas dozators 770 ml
AC223206

Pārdodot produktus 850 eiro vērtībā šo  
4 nedēļu laikā (32.-35.), jūs saņemsiet:
Eco+ Clear bļoda 610 ml (2 gab.)
13,9 x 6,15 cm
Clear eļļas dozators 570 ml
Clear eļļas dozators 770 ml
AC223204

4500 EURO + 2 RE

6000 EURO + 3 RE

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 4 nedēļu laikā (32.-35.), jūs saņemsiet:
Mastro 17 cm 1,6 l katliņš 
Mastro 20 cm panna
UM223202

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 4 nedēļu laikā (32.-35.), jūs saņemsiet:
Mastro 24 cm 2,8 l katliņš 
Mastro 17 cm 1,6 l katliņš 
Mastro 20 cm panna
UM223203

JAUNS

JAUNS

JAUNS

GRUPU 
VADĪTĀJU
MĒNEŠA 
IZAICINĀJUMS

3000 EURO + 1 RE
Grupas ietvaros pārdodot 
produktus 3000 eiro vērtībā, 
reģistrējot 1 konsultantu, un vismaz 
5 aktīvajiem konsultantiem 
pārdodot produktus par vismaz 
160 eiro šo 4 nedēļu laikā (32.-35.), 
jūs saņemsiet:
Mastro 20 cm panna
UM223201

32.-35. nedēļa

8000 EURO + 4 RE
Grupas ietvaros pārdodot produktus 8000 eiro vērtībā, reģistrējot 
4 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV) un vismaz 12 aktīvajiem 
konsultantiem pārdodot produktus par vismaz 160 eiro
šo 4 nedēļu laikā (32.-35.), jūs saņemsiet:
Mastro katls 5 l
Mastro 24 cm 2,8 l katliņš 
Mastro 17 cm 1,6 l katliņš 
Mastro 20 cm panna
UM223204

JAUNS


