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Laipni gaidīti
Piešķir Chicago
Athenaeum: Arhitektūras
un dizaina muzejs un
Eiropas arhitektūras
un mākslas dizaina
un pilsētvides studiju
centrs†

Prāga,,

BUBU

Čehija

1 no pirmajiem 5
virtuves
piederumu
Igaunija
izgatavotājiem
Tartu,
AVANTI
pasaulē

Līdz šim mums ir piešķirti vairāk nekā
60 Red Dot dizaina apbalvojumi

Ostrava

Tupperware produktus
varat aplūkot Red dot
muzejos visā pasaulē.

Jūrmala,

Riga,

JURMALA

RIGALAND
Daugavpils,

DAUGAVA

Brno,

MIJADERA

Slovākija

DIRINDAR

Trzin,

MAKRA

Košice

PROCELLA

Baia Mare,

FANBERG

FORTUP

Iași

Ungārija

Cluj-Napoca

Szeged

Rumānija

Pécs,

T-PARTY

Varaždin,

JESEN
USLUGE

Subotica
Timișoara

Horvātija

Osijek

Mēs palīdzam NASA audzēt
Viļņa,,
pārtiku
starptautiskajā
VILNELE
kosmiskajā stacijā. Tik
tiešām!

Debrecín

Budapešť,

LENDULET

Győr,

Lietuva
Kaunas

Zagreba
Rijeka,

Klaipėda

FERIT

ER PAK

ZAKO

Ļubļana,,

Vranov
nad Topľou,

Banská Bystrica,

Bratislava,

Pasaulē esam pazīstami
ar saviem unikālajiem
risinājumiem ēdiena
gatavošanai mikroviļņu
krāsnī — tvaicēšanai un
gatavošanai augstspiediena
Slovēnija
traukos.

Latvija

Brašov,

AZURIT

Novi Sad

Mēs esam vienīgais
uzņēmums Eiropā,
kas piedāvā metāla
produktus, kuros
var droši gatavot
mikroviļņu krāsnī.

Visās valstīs
janvāri dēvē par
“grandiozāko
ballīti”

Banja Luka

Bosnija un
Hercegovina

Zadar

Braunija Vaiza
ir pirmā sieviete,
kas jebkad
bijusi redzama
uz laikraksta
“Business Week”
vāka

Belgrada,

Konstanca,

IKOTIM
T&T YELLOW

Split
Sarajevo,

QUEENS
Mostar

Sieviete, kas aizsāka
“Tupperware mājas ballītes”,
bija Braunija Vaiza.

București,

DIAMANT

OPTIMCORE

ir vairāk nekā

Serbija

75 gadus

Niš

1. Ik pēc 2,5 sekundēm kaut
kur pasaulē sākas kāda
“Tupperware mājas ballīte”

pasauli caurstrāvojošs
spēks
Uzzināt vairāk: www.tupperwarebrands.com

Laipni lūgti

Tupperware

Domājiet PLAŠI,

SĀCIET ar mazumiņu,
sāciet TAGAD!
Apsveicam ar jauno biznesu un laipni
lūdzam īstu cilvēku kopienā, kura piedāvā
īstus risinājumus īstai dzīvei. Cerams,
ka izbaudāt pirmās dienas Tupperware
konsultanta statusā. Tas ir tā vērts. Un, jā,
protams, tas arī nozīmē iespēju gūt īstus
ienākumus.

mērķis

Mūsu
ir
iedvesmot sievietes
gūt pārliecību par
nepieciešamību
bagātināt savu dzīvi, lolot
ģimenes un iedvesmot
kopienas visā pasaulē.

Tupperware
mēs paļaujamies
uz pārliecības
skaistumu.
Pārliecība būt
pašiem.

Vērtības
Pasniegsim roku
Domāsim plaši
Gūsim panākumus kopā
Uzslavēsim cita citu
Rīkosimies pareizi attiecībā pret citiem

Šī iepazīšanās
bukleta mērķis ir
vērst uzmanību
uz iespējamajiem
izaicinājumiem,
kas gadās jebkurā
piedzīvojumā, un to
pārvarēšanu.

Šajā ceļā Jūs vadīs pārdošanas
grupas dalībnieku atbalsts
un sapratne. Jo mūsu vīzija ir
iedvesmot globālo kopienu, it
īpaši sievietes, izveidot savu
labāko versiju, izmantojot
iespējas, bagātinoties, uzslavējot
un, pats svarīgākais, pilnveidojot
attiecības.

Mēs uzņēmumā Tupperware
uzskatām, ka sievietes ir
izaugsmes, skaistuma un
pozitīvu pārmaiņu spēks, un tas
pasaulei ir ļoti vajadzīgs.
Mēs ticam,
ka sievietes
var izglābt
pasauli…
JŪS varat
izglābt
pasauli!
Mēs ar savu produktu starpniecību
vienmēr esam tiekušies samazināt
ietekmi uz vidi, radot atkārtoti
izmantojamus, izturīgus un viegli
lietojamus risinājumus, kas palīdz
samazināt plastmasas un pārtikas
atkritumu daudzumu.

Mēs
paļaujamies
uz jums!

Kādēļ tas jums ir svarīgi?

Jūs varat izmainīt gan savu dzīvi,
gan savu draugu, ģimenes locekļu
un klientu dzīvi.

Un tas var palīdzēt jums
nopelnīt vairāk naudas!

Kā? Popularizējot Tupperware®

produktu īpašības, kas palīdz
samazināt atkritumus, jūs
apmierināt mūsdienu klientu
vajadzības. Aizvien vairāk cilvēku
meklē ilgtspējīgus atkritumu
problēmas risinājumus un vēlas
atbrīvoties no vienreizlietojamās
plastmasas — un jums ir
risinājums!

Kā par to runāt? Mēs vēlamies,
lai JŪS būtu samazināta
atkritumu daudzuma aizstāve un
popularizētāja savās ballītēs un
sarunās ar draugiem, ģimeni un
kopienu.
Atcerieties, ka cilvēki meklē
ilgtspējīgākus risinājumus, un
jums tie ir!

Ko teikt, runājot par Tupperware produktiem kā risinājumu:
• Pretēji vienreizlietojamajai plastmasai, Tupperware vienmēr ir ieguldījis augstvērtīgos
materiālos, kuru kvalitāte ir pasaules limenī un tādēļ ir izturīgi un ilgmūžīgi.
• Tupperware® produkti atrisina vienreizlietojamo plastmasas produktu problēmu.
• Tupperware palīdz samazināt jūsu ietekmi uz vidi, sniedzot risinājumus produktu
glabāšanai, gatavošanai un sagatavošanai.
• Plastmasa jau ilgu laiku ir spēlējusi nozīmīgu lomu mūsu dzīvēs, un tās svarīgums
nemainīsies. Lietojot pareizi, tas ir izturīgs un uzticams materiāls, kas iesaistīts ļoti
daudzās mūsu privātās un profesionālās dzīves jomās.
• Jūs varat palīdzēt atrisināt vienreizlietojamās plastmasas un pārtikas atkritumu
problēmu, ilgtermiņā izmantojot Tupperware® produktus.

PADOMI
UZPILDIET UN IZMANTOJIET
ATKĀRTOTI!
Ņemiet līdzi
vairākkārt
lietojamu
pudeli. Uzpildiet
to, kad vien ir
nepieciešams, un
pielieciet punktu
plastmasas
atkritumiem.

LABĀKAI
PASAULEI!
NEIZVĒLIETIES IEPAKOJUMU!
Ņemiet līdzi atkārtoti
lietojamās kārbas katru dienu
un nepērciet fasētās maltītes.

MŪSU IZPRATNĒ
ILGTSPĒJĪBA IR KAUT KAS
VAIRĀK PAR MODES TENDENCI
TĪRIET BEZ ĶĪMISKAJIEM
LĪDZEKĻIEM
Tīrība ir iespējama bez
ķīmiskajām vielām. Tupperware
mikrošķiedru drānas ir
mazgājamas, izmantojamas
vairākkārt un tās ļoti labi tīra bez
tīrīšanas līdzekļiem.

Šodien vārds

Tupperware
ir sinonīms plašam
tādu produktu
klāstam, kas paredzēti

uzglabāšanai,
gatavošanai un
pārtikas

UZGLABĀJIET PĀRTIKU ILGĀK!
Ar Tupperware pasargājiet
pārtiku no sabojāšanās un
paildziniet tās lietošanas
laiku.

ŅEMIET LĪDZI SAVAS
PUSDIENAS!
Lieciet neapēsto maltīti
vairākkārt lietojamajā kārbā,
ņemiet to līdzi un pārtrauciet
pārtikas izšķērdēšanu.

TAUPIET ENERĢIJU, IZMANTOJOT
MIKROVIĻŅU KRĀSNI
Cleanlinesskrāsns
doesn’t
need
Mikroviļņu
patērē
Sauberkeit
braucht
chemicals.pusi
Tupperware
apmēram
no tākeine
enerģijas
Chemie.
Die
Tupperware
microfibre
cloths
are washable,
daudzuma,
ko
gatavošanā
Mikrofaser-Tücher
sind
reusable
and do the
job
just fine
patērē
cepeškrāsnis
un plītis,
waschbar,
wiederverwendbar
without
any
cleaning
agents.
kā
arī ietaupa
laiku, gatavojot
und kommen
ohne
nelielas
porcijas.
Putzmittel aus.

līdzņemšanai,
saglabājot svaigumu.
Vai tie būtu produkti
mikroviļņu krāsnij,
vai izturīgas sistēmas
lietošanai ledusskapī un
mūsdienīgi risinājumi
tiem, kas vienmēr ir

ŅEMIET SAVU SOMU!
Atsakieties no plastmasas
un papīra maisiņiem un
pērciet produktus vairumā.

DALIETIES AR
SAVIEM DRAUGIEM!
Pastāstiet
šos padomus
arī citiem, lai
pasaule kļūtu
videi draudzīgāka
kopā ar
Tupperware.

MAZGĀJIET TRAUKUS
ZEMĀKĀ TEMPERATŪRĀ

Izmantojiet trauku mazgājamās
mašīnas ECO programmu.
Izvēloties nevis 60, bet 50
grādus, Jūs samazināsiet
enerģijas patēriņu par apmēram
25%.

kustībā, — mūsu idejas
palīdz samazināt

iepakojuma,
daudzumu
taupīt enerģiju

un — kas ir ne mazāk

svarīgi —, naudu jūsu
ikdienas tēriņos.

2. SOLIS

STARTS!

TAVA PIRMĀ NEDĒĻA
TUPPERWARE

Kad: 6.-9. nedēļa pēc kļūšanas par
konsultantu

Kā: pasūtot produktus vismaz
240 € vērtībā

SĀKUMA KOMPLEKTS
• Apaļā bļoda 1 l
• Universālais dārzeņu mizotājs
• Iepirkumu soma
• Katalogs
• 10 skrejlapas

Priekšrocība: vismaz 56,40 EUR atlaide
+ iespēja iegādāties Salātu virpuli un
VentSmart zemo 800 ml par īpašu cenu

* J aunais konsultants var iegādāties
tikai vienu komplektu

x1

Īpašā cena
tikai jaunajiem
konsultantiem

3. SOLIS

x 10

lielo smalcinātāju un Silikona lāpstiņu par īpašu cenu

Kad: 2.-5. nedēļa pēc kļūšanas par konsultantu
Kā: pasūtot produktus vismaz 160 € vērtībā
Priekšrocība: vismaz 37,60 EUR atlaide + iespēja iegādāties

Īpašā cena
tikai jaunajiem
konsultantiem

Rokas spirāļotāju un Asmeni Yello par īpašu cenu

21

,90 €

OB221001

OB221002

Kad: 10.-13. nedēļa pēc kļūšanas par konsultantu
Kā: pasūtot produktus vismaz 240 € vērtībā
Priekšrocība: vismaz 56,40 EUR atlaide + iespēja iegādāties

1. SOLIS

Mazumtirdzniecības cena: 41,00 €

35,90 €

Mazumtirdzniecības cena: 67,50 €

59,90 €

Īpašā cena
tikai jaunajiem
konsultantiem

Mazumtirdzniecības cena: 111,40 €

OB221003

* Jaunais konsultants var iegādāties
tikai vienu komplektu
* J aunais konsultants var iegādāties tikai vienu
komplektu

Jūsu sākuma KOMPLEKTS: prezentācijas spēks
Ieraudzīt nozīmē noticēt, tādēļ pirmo 12 nedēļu laikā mēs jums dosim dažus mūsu iecienītākos un populārākos produktus, lai Jūs varētu pārsteigt
savus klientus ar īsām un vienkāršām produktu prezentācijām. Izglītojot par inovācijām, laiku taupošām īpašībām un mūsu produktu iezīmēm,
Jūs varēsiet vieglāk ieinteresēt jaunus klientus un iemantot viņu uzticību mūsu zīmolam.

Universālais
dārzeņu mizotājs
Universālajam dārzeņu mizotājam jābūt katrā
virtuvē.

• Dārzeņu mizotāja noslēpums – īpašā procesā no
oglekļa tērauda izgatavotais asmens ar ļoti asām
malām, kas nezaudē asumu ilgu laiku.
• Griešanas virmas leņķis ir veidots tā, lai asmens
varētu nomizot plānu kārtu un pārtika netiku
nelietderīgi izšķiesta.

• Ergonomiskais rokturis ļauj strādāt gan ar labo, gan
kreiso roku.
• Kartupeļu tumšo plankumiņu tīrītājs paātrina
mizošanas procesu, jo nav jāmeklē cits rīks
plankumiņu likvidēšanai.

1
2

Droši uzglabājiet ēdiena pārpalikumus citai
ēdienreizei vai ņemiet sev līdzi. Apaļās
bļodas ir vieglas un neļauj izšļakstīties
šķidrumam, tādēļ tās ir ideāli piemērotas
ēdiena līdzņemšanai.
1 Vienkārša, caurredzama faktūra;

2

3
1

2 Hermētisks vāks, kas neļauj šķidrumam
izšļakstīties un pazust svaigumam un garšai;

3 Viegla, tāpēc ir ideāli piemērota pārnēsāšanai.

Prezentējiet sevi kā
profesionālu Tupperware
konsultantu(-i)!

1 Universāls asmens – tam ir gan taisna, gan robaina mala.

Atnesiet savus produktus un ēdienu sastāvdaļas
uz ballītēm šajā stilīgajā somā veiksmīgām
produktu demonstrācijām.
Izmantojiet atkārtoti lietojamo iepirkumu somu
katru reizi, lai ātri iepirktos tirgū, lielveikalā vai
jebkurā citā gadījumā.

3 Gludais un noapaļotais rokturis ērti ieguļ plaukstā – mizošanai
iespējams izmantot gan kreiso, gan labo roku.

Nesiet to ar lepnumu,

2 Kartupeļu tumšo plankumiņu tīrītājs – tas atrodas mizotāja sānā
ātrai un vieglai lietošanai.
3

Apaļā bļoda 1 l

jo šī soma veicina uzņēmuma videi draudzīgu tēlu un
sūta pasaulei vienu no vissvarīgākajiem vēstījumiem,
kas vērsts uz patērētājiem: "Ņemiet līdzi savu somu,
nelietojiet vienreizlietojamus plastmasas maisiņus."

Cik gan efektīvi un vienkārši ļietojams
Rokas spirāļotājs un Asmens Yello –
to rāda rezultāti!
KĀ LIETOT:

Kulinārie un preces lietošanas padomi:

1. Salikt - Turiet pamata korpusu vienā rokā.
Izjaukt - Pirkstu aizsargu un virzuli atlieciet malā.
2. Salikt - asmeņa konusu aiz augšējās malas.
Izjaukt - Turiet rīku vienā rokā.

3. Salikt - Vertikālai līnijai uz konusa malas jāsakrīt ar atslēgšanas
piktogrammu un konusam jāieslīd pamata korpusā.
Izjaukt - Turot konusa malu, pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāju
virzienam tā, lai vertikālā līnija sakristu ar aizslēgto piktogrammu uz
pamata korpusa.

4. Salikt - Pagrieziet konusu pilksyeņa rādītāju virzienā, līdz
vertikālā līnija sakrīt ar spirāles piktogrammu. Konuss ir stingri saslēgts ar
pamatni kopā.
Izjaukt - Noņemiet konusu un nollieciet malā.
5. Salikt - Uzlieciet virzuli/pirkstu aizsargu tā, lai metāla zobiņi būtu konusā.
UZMANĪGI: Nepieskarieties asmeņiem un metāla zobiņiem.
Tie ir asi un var izraisīt traumas.

SPAGHETTI
Pieejami divi dažādi asmeņi dārzeņu
sagriešanai spaghetti vai tagliatelle veidā.

TAGLIATELLE

Fakti!

1. padoms

Lai nogrieztu dārzeņu strēmeles, kad
tās sasniegušas vēlamo garumu,
pagrieziet pirkstu aizsargu atpakaļ vai
arī pagrieziet to bez piespiešanas. Tad
strēmeles būs vēlamajā garumā.
2. padoms

Lai panāktu labāko rezultātu ar
burkāniem, iegādājieties pēc iespējas
resnākus burkānus. Jo resnāks burkāns,
jo garākas strēmeles.
3. padoms

Lai pārbaudītu, vai dārzenis nav pārāk
resns, lai lietotu Rokas spirāļotāju,
pamēģiniet to ievietot pamata
korpusā. Ja produkts ieiet pamata
korpusa šaurākajā vietā, tad nekādas
aizķeršanās nebūs.

OLA BENEDIKTA GAUMĒ CUKINI LIGZDIŅĀ

4. padoms

Nelietojiet pārtikas pārpalikumus!
Dārzeni, kas ir pārāk resns, sākumā
sagrieziet smalkāk ar citu rīku (piemēram,
sagrieziet šķēlēs ar Mando Junior rīvi) un
turpmākajās reizēs izvēlieties tievākus
dārzeņus.

Slegta bajonete. Droši notur serdeni pamata korpusā.

Asimetrisks bajonetes aizslēgs. Ir tikai viens veids, kā pareizi
salikt kopā šo rīku. Asimetriskā bajonete jums palīdzēs.

5. padoms

Viedi izgudroti zobiņi dārzeņu turēšanai. Dizains ietver pareizu
leņķi, kas sniedz stabilitāti, gan pagriežot, gan izņemot ārā
pēdējos dārzeņu gabalus, lai tas nebūtu jādara ar roku.

Pēc Rokas spirāļotāja lietošanas dārzeņu
pārpalikumus vienmēr sasaldējiet. Kad
tie sakrājušies pietiekamā daudzumā,
pagatavojiet no tiem zupu vai biezeni,
izmantojot Micro Cook dzērienu krūzi 1 l,
vai arī dārzeņu buljonu.

Vertikālā līnija uz konusa malas. Norāda, kādā stāvoklī pret
pamata korpusu atrodas asmeņa konuss, un atvieglo satveri,
pagriežot bajoneti.
Intuitīvas piktogrammas. Skaidri redzēsiet, kādā stāvoklī ir
Rokas spirāļotājs - gatavs darbam vai atslēgts.

6. padoms
GRAUZDĒTU VALRIEKSTU UN BURKĀNU SALĀTI

Vienmēr lietojiet svaigus dārzeņus. Ja tie
nebūs svaigi, būs grūti lietot spirāļotāju.
Nesagrieztus dārzeņus ir vieglāk smalcināt.

Salātu virpulis

Katrā mājsaimniecībā nepieciešams vienkāršs, bet uzticams salātu
susinātājs... Piedāvājam jauno Salātu virpuli!

ĪPAŠĪBAS
Efektīvi nožāvē dažādus salātus* un garšaugus,
nesabojājot pārtiku.
Ļoti vienkārša lietošana: lai pagrieztu kloķīti,
nepieciešams minimāls spēks, to pat var izdarīt
ar vienu pirkstu!
Viegla tīrīšana: Salātu virpuli drīkst mazgāt
trauku mašīnā.
Šis rīks uz galda nezvāļojas: tas ir lietošanā
stabils, pateicoties ideālam lielumam un
pretslīdes kājiņām.
*izņemot diedzējumus

VentSmart zemais 800 ml

VentSmart sērijas rīki ir ideāls risinājums, lai samazinātu pārtikas atkritumu
daudzumu, draudzīgs ne vien apkārtējai videi, bet arī mūsu maciņiem.
Pārtikas tabulas piktogramma
Izplatītākie dārzeņi un augļi skaidri pārskatāmā veidā.
Pārtikas piktogramma ir iestrādāta plastmasas korpusā,
lai instrukcijas vienmēr būtu pa rokai. Jūs vienmēr varat
ātri pārbaudīt, kādi dārzeņi vai augļi tiks uzglabāti.

Hermētisks vāks ar ventili
Tā kā ventilis ir izmērā prāvs, to ir viegli lietot.
To var novietot trīs pozīcijās atkarībā no trauka satura.
Pa pusei atvērts: ja ventilis ir novietots pusapļa pozīcijā, ir atvērts
neliels atvērums vieglai ventilācijai.
Aizvērts: ja ventilis novietots pret pilno apli piktogrammas vidū,
abas ventilācijas atveres ir aizvērtas.
Atvērts: ja ventilis ir novietots pret tukšo apli piktogrammā,
maksimālai ventilācijai ir atvērts lielais atvērums.

KĀ TAS
IZSKATĀS?

Pa pusei atvērts /
Aizvērts /
Atvērts

Grieziet,
noslēdziet,
uzgabājiet,
pasniedziet

Smalciniet
5 reizes ātrāk
par superpavāriem!

SKĀBĀ SĪPOLU MĒRCĪTE AR DĀRZEŅU ČIPSIEM
Sagatavošanās laiks: 8 min.
Gatavošana: 11 min.
Sastāvdaļas 10 personām

KĀPĒC IZVĒLĒTIES SUPERSONIC?

Mūsu SuperSonic™ smalcinātājus ir testējuši
pieredzējuši šefpavāri visā pasaulē, un viņi ir
vienisprātis, ka tas sakapā un sagriež produktus piecas
reizes ātrāk, kā to darītu tikai ar nazi.
ASMEŅI
SMART-FAST
BLADEZ

NO

Jaudīgais Smart-Fast Bladez
ar asiem asmeņiem paredzēts
ideālai smalcināšanai.

LĪDZ

Nepilnās piecās sekundēs jeb
pavelkot aiz turētāja 5 reizes.

Jūsu mīlestība pret gatavošanu
ir pelnījusi vairāk!
Tupperware klasika – Silikona lāpstiņa – ir
standarts virtuves piederumu vidū.

Fakti!

Spilgtā krāsa un neatkārtojamais dizains ļauj ar
lāpstiņu ideāli maisīt gan šķidru, gan cietu mīklu un
pēc tam ar to no trauka izkasīt ārā pēdējās paliekas.

Lāpstiņas forma ar vienu noapaļotu un otru stūrainu
augšmalu ir piemērota jebkuram traukam.

Eksperta padoms: No pāri palikušajiem
dārzeņiem pagatavojiet mājas čipsus!

SKĀBĀS SĪPOLU MĒRCĪTES
SASTĀVDAĻAS
• 4 vidēji sīpoli
• 30 ml olīveļļas
• 4 lociņi
• 525 g grieķu jogurta
• 10 ml bifšteka garšvielu

DĀRZEŅU ČIPSU SASTĀVDAĻAS
• 1 burkāns
• 1 kartupelis
• 1 biete
• 1 ēdamkarote olīveļļas
• 1 tējkarote maltu melno piparu
• 1 tējkarote kaltēta timiāna

SAGATAVOŠANĀS
1. 2 sīpolus ar Universālo dārzeū mizotāju
un Dārzeņu nazi sadaliet 4 daļās.
Ievietojiet sīpolus Supersonic lielajā
smalcinātājā ar nažiem, aizveriet vāku un
smalcinot pavelciet auklu vairākas reizes.

SAGATAVOŠANĀS
1. Uzkarsējiet krāsni līdz 200°C grādu
temperatūrai.

2. Uzkarsējiet olīveļļu mūsu ražotajā CS
Cottage pannā 28 cm vai vienkārši lielā
pannā uz vidēji lielas uguns. Pievienojiet
sīpolus un sutiniet tos, reizi pa reizei
apmaisot, līdz tie sāk iebrūnēt. Tam
vajadzēs aptuveni 2 līdz 3 minūtes.

3. Samaziniet liesmu līdz vidējai un
turpiniet sutināt, regulāri apmaisot, lai
sīpoli nepiedegtu, līdz tie kļuvuši zeltaini.
Pēc 7–8 minūtēm noņemiet pannu no
plīts un ļaujiet sīpoliem pilnībā atdzist uz
šķīvja.

4. Pusi sīpolu, kā arī lociņus ievietojiet
Supersonic lielajā smalcinātājā ar
nažiem. Uzlieciet vāku un vairākas reizes
pavelciet auklu, pabeidzot smalcināšanu.
5. Nomizojiet un sagrieziet ceturtdaļās
2 atlikušos sīpolus, izmantojot Dārzeņu
nazi.

6. Supersonic lielajā smalcinātājā
samainiet nažus pret putotāju, pievienojiet
atlikušās sastāvdaļas, tostarp malā
atliktos sīpolus, uzlieciet vāku un
pavelciet auklu vairākas reizes, lai iegūtu
vienmērīgu maisījumu.

2. Nomizojiet dārzeņus ar Universālo
dārzeņu mizotāju un sašķēlējiet tos ar
Mando Junior rīvi.

3. Rūpīgi nosusiniet dārzeņus, izmantojot
tīru Pārstrādātas mikrošķiedras
universālo dvielīti.
4. Izkārtojiet šķēles uz Silikona paliktņa
armaliņām atstatus cits no citas.
Ar silikona otu apsmērējiet tās ar eļļu.
Apbārstiet ar sāli, maltiem melnajiem
pipariem un kaltētu timiānu.
5. Cepiet aptuveni 6-8 minūtes, līdz
tās kļuvušas zeltainas un kraukšķīgas.
Atdzesējiet un ēdiet kopā ar mērcīti.

Jūs neesat viena!

SĀCIET TAGAD

Pievienojieties apmācības nodarbībām, lai uzzinātu vairāk par mūsu
produktu līnijām, ballīšu idejām un visvairāk pārdotajiem rīkiem

Kolīdz esat apguvusi ballīšu rīkošanas mākslu, sāciet domāt par komandas
veidošanu no potenciālajiem nākotnes uzņēmējiem. Radot kopīgas iespējas,
jūs palīdzat topošajiem līderiem ieraudzīt jaunas iespējas viņu dzīvē. Kā atklāt
talantīgus jaunos konsultantus, kas varētu pievienoties jūsu komandai?

Apmeklējiet 3 apmācību nodarbības savā grupā un izvēlieties sev
3 produktus, kurus izmantot turpmākajās prezentācijās.

Uzziniet, kā piesaistīt konsultantus, pilnveidot cilvēkus, izveidot savu grupu un izmantot
iespēju kļūt par Tupperware grupas vadītāju.

Par katru no apmeklētajām 3 mācību nodarbībām Jūs pēc
izvēles varat saņemt 1x EcoPure pudeli 350 ml vai
1x Ledusskapja bļoda 400 ml – sev vai saviem draugiem!

KOPĪGAS IESPĒJAS

Uzziniet, kā pamanīt potenciālu jaunu
konsultantu. Atbilde uz to ir... tas var
būt ikviens:

Jums vajadzētu meklēt šādas
personīgās īpašības:

+ Kas pieskata jūsu bērnu

+ Piedzīvojuma gars

+ Jūsu ballītes dalībnieks
+ Bankas darbinieks

+ Jūsu taksometra vadītājs

+ Jūsu ārsta kabinetā strādājošais

1. apmācības variants

Apmācība apmeklēta

2. apmācības variants
DATUMS:

ECOPURE PUDELE 350 ml

Atkārtoti lietojams, videi draudzīgs produkts, kas
visu gadu ļaus gan izskatīties stilīgi, gan vienmēr
tikt pie ūdens, nepērkot vienreizlietojamās ūdens
pudeles! Eco pudeļu klāstu meklējiet mūsu
kataloga 7. lappusēs.

TĒMA:
Apmācība apmeklēta

3. apmācības variants
DATUMS:
TĒMA:
Apmācība apmeklēta

LEDUSSKAPJA BĻODA 400 ml

Uzreiz neapēsto ēdienu maģija – vārīti dārzeņi,
konservēti vai svaigi augļi, mērces utt.

Sviestmaižu ballīte – sagatavojiet dažādus variantus
pusdienām vai uzkodām.
Piknika dekorācija – uzglabājiet relišus, olīvas,
marinētus gurķus, salātu mērces Ledusskapja
bļodās, kas padarīs piknika ēdienu par īpašu
notikumu.

+ Interesējas par produktiem

+ Interesējas par jūsu stāstīto"

+ Jūsu viesmīlis restorānā

+ Jūsu baznīcas draudzes loceklis

+ Kas viņiem ir svarīgs

+ Jūsu bērna skolotājs

+ Vai viņš/viņa dod mājienu par vēlmi
nopelnīt papildus?

+ No kaimiņu pagalma/kopienas pasākuma

TĒMA:

+ Patīkama personība

Parunājiet ar potenciālo jauno
konsultantu un mēģiniet viņu ieinteresēt.
Kam vajadzētu pievērst uzmanību,
klausoties?

+ Kas ierodas uz jūsu ģimenes svinībām

DATUMS:

+ Silts smaids

+ Jūsu kasieris pārtikas veikalā

+ Kas notiek viņu dzīvē

+ Jūsu frizieris/manikīra speciālists

+ Vai viņš/viņa vēlas atrast jaunu darbu?

+ Jūsu nekustamā īpašuma aģents
+ Jūsu mājdzīvnieka kopējs
+ Jūsu masieris

+ Vai viņu interesē produkti?

Kontaktpersonu saraksts

Ballītes ir mūsu
dzīvesveids!

Jums kā Tupperware konsultantam ir tiesības dot atlaides visiem katalogā
iekļautajiem produktiem un jūsu pasūtītajiem īpašajiem piedāvājumiem. Ja
vēlaties, lai Tupperware kļūtu par Jūsu jauno nepilna laika darbu, un izmantot
atlaidi kā papildu mēneša ienākumus, turpmākajās nedēļās un mēnešos ieplānojiet
pārdošanas pasākumus, prezentācijas un ballītes.

Cik daudz klientu jums
vajag, lai nopelnītu
savus pirmos 60,00 €?

Ar ko jums
labāk sākt?

Sastādiet klientu sarakstu
un vispirms piedāvājiet
viņiem tos produktus,
kas Jums jau ir un kurus
pārzināt.

draugus

radus

Jūsu pamata atlaide: 23,50%

Minimālajam pasūtījuma līmenim jābūt 256,00 €,
kas nozīmē:

Vai jūs interesē
kaut kas vairāk?
Jautājiet izplatītājiem
par lielākām atlaidēm,
kas pienākas aktīvākiem
konsultantiem, un
piedalieties apmācībā,
lai iemācītos efektīvi
prezentēt un piedāvāt
Tupperware produktus.

Iekļaujiet tajā visus, ko pazīstat. Iesākumam pierakstiet
dažus vārdus:

7 klienti, kas pasūta
Rokas spirāļotāju un Asmeni Yellou
VAI
4x Salātu virpuli un VentSmart zemo 800 ml
VAI
3x lielo smalcinātāju un Silikona lāpstiņu

paziņas

Apsveicam!

Jūs saņemat 60,00 € atlaidi un dāvanu par ikmēneša
konsultanta iniciatīvu*

kaimiņus

Vai jūs interesē kaut kas vairāk?

Jautājiet izplatītājiem par lielākām atlaidēm, kas pienākas aktīvākiem konsultantiem, un
piedalieties apmācībā, lai iemācītos efektīvi prezentēt un piedāvāt Tupperware produktus.

* min. mēneša pasūtījums līmenim

bērna draugu vecākus

ATCERIETIES:
manas grupas
nosaukums

Mans konsultanta
ID numurs

Pasūtījuma termiņš

Saite uz mājaslapu

MANA VADĪTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA
Vārds
Adrese
Tālrunis
E-pasta
adrese

MANAS GRUPAS/GRUPAS VAD. INFORMĀCIJA
Vārds
Adrese
Tālrunis
E-pasta
adrese
Iknedēļas tikšanās laiks un vieta
Pievienojieties Tupperware ģimenes jautrībai un apmeklējiet mūs:

www.facebook.com/tupperwarehomecee, www.instagram.com/tupperwareincee
©2022 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas. Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.

