
Par katru jauno konsultantu, kas veicis pasūtījumu 50 EUR 
vērtībā, jūs varat iegādāties šādu produktu par īpašu cenu*:
1. ExtraPlus apaļais 700 ml
23,7 x 8,4 cm
RO223601

Par katru reģistrētu konsultantu šo 4 nedēļu laikā (36.-39.) ir:
2. ExtraPlus apaļais 1,5 l
24 x 11,5 cm
RE223601

29.08.2022 – 25.09.2022
(36.-39. nedēļa)

Pasniedziet  
rudens garšu

* kamēr prece ir noliktavā

REKRUTĒŠANAS PIEDĀVĀJUMS

REĢISTRĒTS KONSULTANTS

*  šī summa netiks iekļauta mazumirdzniecības apjomā

36. nedēļa
ĀTRAIS STARTS
Pārdodot produktus no 180 līdz 239,99 eiro
vērtībā pirmajā nedēļā (36. nedēļa), jūs varat
iegādāties zemāk redzamo produktu par īpašu cenu*:
1. Allegra zemais trauks
43,7 cm x 15,4 cm x 3,1 cm
2. Allegra trauks servēšanai
41,4cm x 14,4 cm x 3,8 cm
AC223601

Pārdodot produktus par vismaz 240 eiro pirmajā nedēļā, 
jūs balvā saņemsiet:
Allegra zemais trauks
Allegra trauks servēšanai
AC223602

VAI

9 I 2022

6,00 €*

5,00 €*

1. 

2. 

Pasniedziet savu iecienīto 
mērcīti, lai izbaudītu filmas 
skatīšanos vai draudzīgu 
sarunu

NECEPTĀ ŠOKOLĀDES UN 
KOKOSRIEKSTU KŪKA
Sagatavošanas laiks: 20 min.
Gatavošanas laiks: 2 min.
Nostāvēšanās laiks: 4 st.

SASTĀVDAĻAS (6 KŪCIŅĀM)
• 100 g žāvētu dateļu vai vīģu
• 250 ml karstas tējas
• 50 g mandeļu miltu
• 30 g kokosriekstu skaidiņu
• 150 g tumšās šokolādes
• 1 ēd. k. pūdercukura (±15 ml)
• 100 ml sojas piena
• 1 ēd. k. kokosrieksta skaidiņu 

dekorēšanai

1. Izņemiet žāvēto dateļu 
kauliņus un sagrieziet dateles 
četrās daļās.

2. Apaļajā bļodā 600 ml 
samaisiet žāvētās dateles ar 
karstu tēju un atstājiet uz 1 
stundu.

3. Noteciniet dateles, piespiežot 
ar silikona lāpstiņu. 
Sablenderējiet tās SuperSonic 
smalcinātājā.

SAGATAVOŠANA

4. Bļodā 2,75 l ar silikona lāpstiņu 
samaisiet smalcinātāja saturu ar 
mandeļu miltiem un kokosriekstu 
skaidiņām. No šī maisījuma 
izveidojiet sešas bumbiņas 
un lieciet pa vienai silikona 
formās groziņiem. Ar pirkstiem 
piespiediet mīklu pie pamatnes 
un sāniem, lai nosegtu visu 
iekšējo virsmu līdz pat pusei 
malu augstuma.

5. Salauziet šokolādi gabaliņos, 
ielieciet to tīrā bļodā un 
pievienojiet pūdercukuru.

6. Ielejiet sojas pienu krūzē 
MicroCook 1 l, uzlieciet vāku un 1 
min. 30 sek. karsējiet mikroviļņu 
krāsnī ar 600 vatu jaudu. Pārlejiet 
karsto sojas pienu pāri šokolādei, 
atstājiet uz 30 sekundēm, 
un samaisiet ar putotāju, līdz 
šokolāde ir izkususi.

7. Lieciet šo maisījumu vienādās 
daļās sešās groziņu formās 
pa virsu mīklai. Pārkaisiet ar  
kokosrieksta skaidiņām un lieciet 
ledusskapī uz 2-3 stundām.

8. Uzmanīgi izņemiet no formiņas, 
pasniedziet ar kokosriekstu vai 
vaniļas saldējumu.

JAUNA 
KRĀSA

JAUNA 
KRĀSA

1. 

2. 

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.

*   šī summa netiks iekļauta 
mazumtirdzniecības apjomā

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

BALVAS PAR KONSULTANTU
PIESAISTĪŠANU
36.-39. nedēļa



IKMĒNEŠA 
PĀRDOŠANAS
APJOMA STIMULI

600 €

1400 €

850 €

Pārdodot produktus 600 eiro vērtībā šo 4 nedēļu laikā  
(36.-39.), jūs saņemsiet:
Allegra bļoda 740 ml
Ø19,2 x 20,2 x 6,35 cm
Allegra maizes trauks
Ārējā bļoda: 24,3 x 24,5 cm, augst. 6,5 cm 
Iekšējais siets: 22,3 x 25,1 cm, augst. 6,1 cm
Ārējas bļodas tilpums: 1,33 l 
Allegra garšvielu trauciņi (2 gab.)
200 ml / Ø7.5 x 9 cm
AC223603

Pārdodot produktus 1400 eiro vērtībā šo 4 nedēļu laikā  
(36.-39.), jūs saņemsiet:
Allegra bļoda 3,5 l
Ø30,7 x 32,2 x 9,96 cm
Allegra bļoda kvadrāta 2,5 l
Allegra bļoda 740 ml
Allegra maizes trauks
Allegra garšvielu trauciņi (2 gab.)
AC223605

6000 EURO + 3 RE
Ja grupa pārdos produktus 6000 eiro vērtībā, reģistrēs  
3 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV), un 10 būs aktīvi  
(9 konsultanti un grupas vadītājs) un katrs pārdos produktus 
vismaz par 160 eiro šajās 4 nedēļās (36.-39.), tad jūs saņemsiet:
Silikona cimdi (2 gab.)
Silikona formas groziņiem (2 gab.)
Allegra bļoda 5 l
UM223603

GRUPU VADĪTĀJU
MĒNEŠA IZAICINĀJUMS

3000 EURO + 1 RE
Ja grupa pārdos produktus 3000 eiro vērtībā, reģistrēs  
1 konsultantu, un 5 būs aktīvi (4 konsultanti un grupas vadītājs) 
un katrs pārdos produktus vismaz par 160 eiro šajās 4 nedēļās 
(36.-39.), tad jūs saņemsiet:
Allegra bļoda 5 l
Ø30,70 x 32,20 x 13,20 cm
UM223601

36.-39. nedēļa

8000 EURO + 4 RE
Ja grupa pārdos produktus 8000 eiro vērtībā, reģistrēs  
4 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV), un 12 būs aktīvi  
(11 konsultanti un grupas vadītājs) un katrs pārdos produktus 
vismaz par 160 eiro šajās 4 nedēļās (36.-39.), tad jūs saņemsiet:
CS grila panna
Silikona cimdi (2 gab.)
Silikona formas groziņiem (2 gab.)
Allegra bļoda 5 l
UM223604Pārdodot produktus 850 eiro vērtībā šo 4 nedēļu laikā  

(36.-39.), jūs saņemsiet:
Allegra bļoda kvadrāta 2,5 l
27,1 x 27,1 x 8,2 cm
Allegra bļoda 740 ml
Allegra maizes trauks
Allegra garšvielu trauciņi (2 gab.)
AC223604

JAUNA 
KRĀSA

JAUNA 
KRĀSA

JAUNA 
KRĀSA

JAUNA 
KRĀSA

1800 €
Pārdodot produktus 1800 eiro vērtībā šo 4 nedēļu laikā  
(36.-39.), jūs saņemsiet:
Allegra bļoda 5 l
Ø30,70 x 32,20 x 13,20 cm
Allegra bļoda 3,5 l
Allegra bļoda kvadrāta 2,5 l
Allegra bļoda 740 ml
Allegra maizes trauks
Allegra garšvielu trauciņi (2 gab.)
AC223606

36.-39. nedēļa

4500 EURO + 2 RE
Ja grupa pārdos produktus 4500 eiro vērtībā, reģistrēs  
2 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV), un 8 būs aktīvi  
(7 konsultanti un grupas vadītājs) un katrs pārdos produktus 
vismaz par 160 eiro šajās 4 nedēļās (36.-39.), tad jūs saņemsiet:
Silikona formas groziniem (2 gab.)
29.8 x 19.4 x 2.5 cm H / 6 x 100 ml
Allegra bloda 5 l
UM223602


