
Par katru jauno konsultantu, kas veicis pasūtījumu 50 EUR 
vērtībā, Jūs varat iegādāties šādu produktu par īpašu cenu*.
Salātu bļoda On The Go
1,5 l / Ø 19,4 x 12 cm (viss komplekts)
RO224901

Par katru kvalificētu 
konsultantu šo 5 nedēļu 
laikā (49.–53.) saņemsiet:
NTW Beanie cepure (2 gab.)
RE224901

BALVAS PAR KONSULTANTU 
PIESAISTĪŠANU
49.-53. nedēļa

PIEŅEMŠANAS PIEDĀVĀJUMS

REĢISTRĒTI 
KONSULTANTI

*  šī summa netiks iekļauta pārdošanas apjomos

*  summa netiks ieskaitīta 
mazumtirdzniecības apjomā

Pārdodot produktus no  
180 eiro līdz 239,99 eiro  
vērtībā pirmās nedēļas 
laikā (49. nedēļā), jūs varat 
iegādāties tālāk minēto 
produktu par īpašu cenu*:
ECO+ Coffee to Go Disney 
krūze līdzņemšanai (2 gab.)
490 ml / 17,9 cm
AC224901

Pārdodot produktus vismaz  
240 eiro vērtībā pirmajā nedēļā,
(49. nedēļā), jūs balvā saņemsiet:
ECO+ Coffee to Go Disney krūze 
līdzņemšanai (2 gab.)
490 ml / 17,9 cm
AC224902

VAI

Piezīme tikai jaunajiem konsultantiem: 
sasniedzot Ātro startu, jūsu pirmais 
pasūtījums 50 eiro apmērā netiks  
ieskaitīts kopsummā.

4,00 €*

Salātu bļoda sastāv no:
1. ērtās apaļās bļodas 1,5 l
2. šķidruma necaurlaidīga 
vāka
3. mērces trauciņa ar 
šķidruma necaurlaidīgu 
vāku
4. galda piederumiem – 
dakšas un naža.

28.11.2022 – 01.01.2023
(49.-53. nedēļa)

Par ko  
jūs esat
pateicīgi?

12 I 2022

ĀTRAIS 
STARTS
49. nedēļā

8,50 €*

©Disney

Dodoties prom no mājām uz 

nākamo bal līti, neaizmirstiet :

- Salātu bļoda On The Go;

- EC O+ C offee to Go krūzi 

līdzņemšanai
- Beanie cepuri

1. 

3. 

2. 

4. 

Šajās nedēļās 
unikāla iespēja 

visiem mūsu 
konsultantiem!
SKATĪT IEKŠPUSĒ 

#EsamPateicīgi par mūsu
BRĪNIŠĶĪGAJIEM /
PROAKTĪVAJIEM/
RADOŠAJIEM/
MĒRĶTIECĪGAJIEM/
ČAKLAJIEM/RŪPĪGAJIEM/
AIZRAUTĪGAJIEM /LOJĀLAJIEM/
konsultantiem!

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. * kamēr prece ir noliktavā



IKMĒNEŠA PĀRDOŠANAS 
INICIATĪVAS
49.-53. nedēļa

450 €

1350 €

Pārdodot produktus 450 eiro vērtībā
šo 5 nedēļu laikā (49.-53.), jūs saņemsiet:
Ergologics korķu viļķis
16 x 8,1 x 4,2 cm 
AC224903

Pārdodot produktus par 1350 eiro vērtībā  
šo 5 nedēļu laikā (49.-53.) jūs saņemsiet:
Universāls katls 4 l
Ø 24 x 9,5 cm 
Ultra Pro taisnstūra 2 l
Mīklas mini bļodas 600 ml (3 gab.)
Ergologics korķu viļķis
AC224906

GRUPU VADĪTĀJU
MĒNEŠA IZAICINĀJUMS

2000 € + 1 RE
Grupas ietvaros pārdodot produktus 2000 eiro  
vērtībā un personīgi reģistrējot 1 konsultantu
šo 5 nedēļu laikā (49.-53.), saņemsiet šādu balvu:
Micro 3 trauks 3 l
Ø 27 x 4,5 cm / 750 ml
Ø 27 x 8,2 cm / 1,75 l
Ø 27 x 11 cm / 3 l
UM224901

Grupas ietvaros pārdodot produktus 3000 eiro
vērtībā un personīgi reģistrējot 1 konsultantu
šo 5 nedēļu laikā (49.-53.), saņemsiet šādu balvu:
Termoss 800 ml
Micro 3 trauks 3 l
UM224902

Ja grupa pārdos produktus 4500 eiro vērtībā, reģistrēs  
2 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV), šajās 5 nedēļās  
(49.-53.), saņemsiet šādu balvu:
Metāla pusdienu kārba (2 gab.)
21,3 x 14,5 x 4,8 cm
Termoss 800 ml
Micro 3 trauks 3 l
UM224903

Ja grupa pārdos produktus 6000 eiro vērtībā,  
reģistrēs 3 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV)  
šajās 5 nedēļās (49.-53.), saņemsiet šādu balvu:
Koferis ar ritenīšiem L
51 x 77 x 30 cm
Metāla pusdienu kārba (2 gab.) 
Termoss 800 ml
Micro 3 trauks 3 l
UM224904

49.-53. nedēļa

650 €

1000 €

V iegli atvērt 
ar vienu roku

Pārdodot produktus par 650 eiro vērtībā  
šo 5 nedēļu laikā (49.-53.) jūs saņemsiet:
Mīklas mini bļodas 600 ml (3 gab.)
19,5 x 15,4 x 7,2 cm 
Ergologics korķu viļķis
AC224904

Pārdodot produktus par 1000 eiro vērtībā  
šo 5 nedēļu laikā (49.-53.) jūs saņemsiet:
Ultra Pro taisnstūra 2 l
27,2 x 23,8 x 8,2 cm
Mīklas mini bļodas 600 ml (3 gab.)
Ergologics korķu viļķis
AC224905

UNIKĀLA IESPĒJA
Universālais katls 4 l beidzot ir 

pieejams visiem mūsu
konsultantiem, tikai šomēnes. 

Nepalaidiet to garām!

Nepalaidiet 
to garām!

3000 € + 1 RE

4500 € + 2 RE

6000 € + 3 RE

Izcilas kvalitātes 
materiāls labai
siltuma izplatībai un 
ātrai uzsildīšanai


