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Laipni gaidīti

Pasaulē esam pazīstami 
ar saviem unikālajiem 
risinājumiem ēdiena 

gatavošanai mikroviļņu 
krāsnī — tvaicēšanai un 

gatavošanai augstspiediena 
traukos.

Sieviete, kas aizsāka 
“Tupperware mājas ballītes”, 

bija Braunija Vaiza.

Visās valstīs 
janvāri dēvē par 

“grandiozāko 
ballīti”

1 no pirmajiem 5 
virtuves 

piederumu 
izgatavotājiem 

pasaulē

Tupperware produktus 
varat aplūkot Red dot 
muzejos visā pasaulē.

Braunija Vaiza 
ir pirmā sieviete, 

kas jebkad 
bijusi redzama 
uz laikraksta 

“Business Week” 
vāka

Mēs esam vienīgais 
uzņēmums Eiropā, 

kas piedāvā metāla 
produktus, kuros 
var droši gatavot 
mikroviļņu krāsnī.

Mēs palīdzam NASA audzēt 
pārtiku starptautiskajā 
kosmiskajā stacijā. Tik 

tiešām!

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

ir vairāk nekā  

pasauli caurstrāvojošs  
spēks 

Uzzināt vairāk: www.tupperwarebrands.com

75 gadus 

Piešķir Chicago 
Athenaeum: Arhitektūras 
un dizaina muzejs un 
Eiropas arhitektūras 
un mākslas dizaina 
un pilsētvides studiju 
centrs†
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Zīmols,  
kurš ir apņēmies 

mazināt atkritumu 
daudzumu  
jau kopš tā 

pirmsākumiem.



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.

Vērtības
Pasniegsim roku

Domāsim plaši

Gūsim panākumus kopā

Uzslavēsim cita citu

Rīkosimies pareizi attiecībā pret citiem

Mūsu mērķis ir 
iedvesmot sievietes 

gūt pārliecību par 
nepieciešamību 

bagātināt savu dzīvi, lolot 
ģimenes un iedvesmot 
kopienas visā pasaulē.

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.

Tupperware 
mēs paļaujamies 
uz pārliecības 
skaistumu. 
Pārliecība būt 
pašiem.

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



Mēs ticam, 
ka sievietes 
var izglābt 
pasauli…

Mēs
paļaujamies 
uz jums!

JŪS varat 
izglābt 
pasauli!

Mēs uzņēmumā Tupperware 
uzskatām, ka sievietes ir 
izaugsmes, skaistuma un 
pozitīvu pārmaiņu spēks, un tas 
pasaulei ir ļoti vajadzīgs.

Ko teikt, runājot par Tupperware produktiem kā risinājumu:

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.

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 aizstāvētu 
un popularizētu atkrituma 
daudzuma samazināšanu savās 
ballītēs un sarunās ar draugiem, 
ģimeni un kopienu.

Atcerieties, ka cilvēki meklē 
ilgtspējīgākus risinājumus,  
un jums tie ir!

• 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 vairot 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     LABĀKAI
PASAULEI!

UZPILDIET UN IZMANTOJIET 
ATKĀRTOTI!

UZGLABĀJIET PĀRTIKU ILGĀK!

ŅEMIET SAVU SOMU!

NEIZVĒLIETIES IEPAKOJUMU!

ŅEMIET LĪDZI SAVAS 
PUSDIENAS!

DALIETIES AR 
SAVIEM DRAUGIEM!

Ņemiet līdzi 
vairākkārt 
lietojamu 
pudeli. Uzpildiet 
to, kad vien ir 
nepieciešams, un 
pielieciet punktu 
plastmasas 
atkritumiem.

Ar Tupperware pasargājiet 
pārtiku no sabojāšanās un 
paildziniet tās lietošanas 
laiku.

Atsakieties no plastmasas 
un papīra maisiņiem un 
pērciet produktus vairumā.

Ņemiet līdzi atkārtoti 
lietojamās kārbas katru dienu 
un nepērciet fasētās maltītes.

Lieciet neapēsto maltīti 
vairākkārt lietojamajā kārbā, 
ņemiet to līdzi un pārtrauciet 
pārtikas izšķērdēšanu.

Pastāstiet 
šos padomus 
arī citiem, lai 
pasaule kļūtu 
videi draudzīgāka 
kopā ar 
Tupperware.

Tīrība ir iespējama bez 
ķīmiskajām vielām. Tupperware 
mikrošķiedru drānas ir 
mazgājamas, izmantojamas 
vairākkārt un tās ļoti labi tīra bez 

tīrīšanas līdzekļiem.

Cleanliness doesn’t need 
chemicals. Tupperware 
microfibre cloths are washable, 
reusable and do the job just fine 
without any cleaning agents.

Sauberkeit braucht keine 
Chemie. Die Tupperware 
Mikrofaser-Tücher sind 
waschbar, wiederverwendbar  

und kommen ohne 
Putzmittel aus.

TĪRIET BEZ ĶĪMISKAJIEM 
LĪDZEKĻIEM

TAUPIET ENERĢIJU, IZMANTOJOT 
MIKROVIĻŅU KRĀSNI

MAZGĀJIET TRAUKUS 
ZEMĀKĀ TEMPERATŪRĀ

MŪSU IZPRATNĒ  
ILGTSPĒJĪBA IR KAUT KAS 
VAIRĀK PAR MODES TENDENCI

Šodien vārds 
Tupperware 
ir sinonīms plašam 
tādu produktu 
klāstam, kas paredzēti 
uzglabāšanai, 
gatavošanai un 
pārtikas
līdzņemšanai, 
saglabājot svaigumu. 
Vai tie būtu produkti 
mikroviļņu krāsnij, 
vai izturīgas sistēmas 
lietošanai ledusskapī un 
mūsdienīgi risinājumi 
tiem, kas vienmēr ir 
kustībā, — mūsu idejas 
palīdz samazināt 
iepakojuma 
daudzumu, 
taupīt enerģiju 
un — kas ir ne mazāk 
svarīgi —, naudu jūsu 
ikdienas tēriņos.

Mikroviļņu krāsns patērē 
apmēram pusi no tā enerģijas 
daudzuma, ko gatavošanā 
patērē cepeškrāsnis un plītis, 
kā arī ietaupa laiku, gatavojot 

nelielas porcijas.

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



TAVA PIRMĀ NEDĒĻA 
TUPPERWARE

STARTS!

1. SOLIS
Kad: pirmajā mēnesī pēc kļūšanas par konsultantu
Kā: pasūtot produktus vismaz 160 € vērtībā 
Priekšrocība: vismaz 37,00 EUR atlaide + iespēja iegādāties  
VentSmart zemais 1,8 l par īpašu cenu

SĀKUMA KOMPLEKTS 
• Eco+ pudele 500 ml
• Eco+ krūze līdzņemšanai 490 ml
• Katalogs
• 10 skrejlapas 

2. SOLIS

3. SOLIS

Kad: otrajā mēnesī pēc kļūšanas par 
konsultantu
Kā: pasūtot produktus vismaz  
180 € vērtībā
Priekšrocība: vismaz 42,00 EUR atlaide + 
iespēja iegādāties Šeikeris Eazy 350 ml un 
Virtuves palīgs II (5) par īpašu cenu

Kad: trešajā mēnesī pēc kļūšanas par 
konsultantu
Kā: pasūtot produktus vismaz 200 € vērtībā 
Priekšrocība: vismaz 47,00 EUR atlaide + 
iespēja iegādāties Mazā silikona lāpstiņa un 
Supersonic mazais smalcinātājs  
par īpašu cenu

Mazumtirdzniecības cena: 27,50 €

Mazumtirdzniecības cena: 35,40 €

Mazumtirdzniecības cena: 74,40 €

40,50 €

*  Jaunais konsultants var iegādāties 
tikai vienu komplektu

*  Jaunais konsultants var iegādāties 
tikai vienu komplektu

*  Jaunais konsultants var iegādāties 
tikai vienu komplektu

14,50 €

19,50 €

OB223601

OB223602

OB223603

Īpašā cena 
tikai jaunajiem 
konsultantiem

Īpašā cena 
tikai jaunajiem 
konsultantiem

Īpašā cena 
tikai jaunajiem 
konsultantiem

*  Jūsu pirmais 50 EUR pasūtījums kopsummā 
netiek iekļauts.

4 mēnešu izaicinājums: sasniedziet  
1000 EUR pārdošanu 4 mēnešos un 
saņemiet UltraPro 3,5 l ar vāku kā dāvanu.

BONUSS

x 1 x 10



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.

Eco+ pudele, 500 ml Eco+ krūze  
līdzņemšanai  Tupperware risinājums vieglai un ilgtspējīgai svaiga ūdens 

glabāšanai. Šī pudele ne tikai ir videi draudzīga, bet arī ļauj 
ietaupīt daudz naudas. Piepildiet Eco+ pudeli ar ūdeni un 
turiet to vēsumā ledusskapī vai ņemiet sev līdzi.
• Samazina CO₂ emisijas 
• Izvēlieties vienreiz un lietojiet to atkārtoti 
• Aizsargājiet planētas augsni 
• Viegla un droša pret noplūdēm 
• Aizstāj 14 kg vienreizlietojamās plastmasas gadā*

• Aizverat dzeršanas atveri, pagriežot 
vāciņu. Lieliski piemērots izmantošanai 
ceļā. 

• Krūzes turētājs ir noņemams un 
piestiprināms pie krūzes, dodot iespēju 
droši turēt krūzi, kad tā ir pildīta ar 
karstu šķidrumu. 

• Ergonomiskās formas dzeršanas atvere 
ir ideāli piemērota izmantošanai kopā 
ar Eco salmiņa ar pagarinājumu. 

• Ideāls izmērs lietošanai ceļā, krūze 
ievietojama lielākajā daļā automašīnu 
krūzīšu turētājos..

Klimata pārmaiņas, piesārņojums, atkritumi un mūsu resursu 
izsīkšana kļūst arvien aktuālāki.   
Šo iemeslu dēļ Tupperware pievērš vēl lielāku uzmanību 
ilgtspējīgiem risinājumiem, lai palīdzētu samazināt atkritumu 
daudzumu un uzlabotu vidi. Coffee to Go krūze līdzņemšanai 
ir risinājums, kas palīdz samazināt vienu no lielākajiem 
pasaules atkritumiem - vienreizlietojamās kafijas krūzītes.

Izvēloties Tupperware 
otrreizējās pārstrādes 
produktus, jūs varat pozitīvi 
ietekmēt mūsu visu nākotni. 
Izvēle ir jūsu rokās!

MĒS IZVĒLAMIES 100 % SERTIFICĒTUS 
ATJAUNOJAMUS BIOMATERIĀLUS

ŠO PRODUKTU IESPĒJAMS 
LIETOT ATKĀRTOTI. 
IZMANTOJIET TO KAFIJAI, 
TĒJAI VAI JEBKURAM CITAM 
KARSTAM VAI AUKSTAM 
DZĒRIENAM, KURU JŪS PARASTI 
IEGĀDĀJATIES KAFEJNĪCĀ VAI 
SULU VEIKALĀ.

* Aprēķins veikts, pamatojoties uz 2 l ūdens patēriņu dienā, izmantojot vienreizlietojamās plastmasas pudeles.



VentSmart zemais 1,8 l
VentSmart sērija ir ideāls risinājums, lai samazinātu pārtikas 

atkritumu problēmu.

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.

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.

Pagatavojiet gardus ēdienus un desertus, izmantojot svaigus augļus un dārzeņus, kas 
uzglabāti vislabākajos apstākļos. Pateicoties īpašai tehnoloģijai, jūs varat izmantot šo 
vienkāršo un drošo trauku svaigu produktu uzglabāšanai. Jūs pat varat to ņemt līdzi piknikā, 
uz pludmali vai uz darbu.

Zemajiem traukiem ir 2 pārtikas piktogrammas, 
pa vienai katrā trauka pusē. Vienā pusē ir attēloti 
dārzeņi, bet otrā augļi.

Idejas produktu glabāšanai:  
svaigi zaļumi, pupiņas, sojas 
pupiņas, saldā kukurūza, 
ogas, ķirši

KĀ TAS 
IZSKATĀS?

Pa pusei atvērts / 
Aizvērts /  

Atvērts



Šeikeris Eazy 350 ml 

Virtuves palīgs II

Šeikeris Eazy 350 ml ir ideāli piemērots gardu vinegreta mērču, 
kokteiļu un proteīna kokteiļu pagatavošanai.

Lielisks rīku komplekts, kas būtiski 
atvieglo gatavošanu ikdienā.  
To iespējams izmantot sulu 
spiešanai, citrusaugļu rīvēšanai, 
olbaltuma atdalīšanai no 
dzeltenuma.

Šis daudzfunkcionālais Tupperware 
produkts, kas ietaupa vietu, lieliski 
kalpos jebkurā virtuvē. Tas ir efektīvs 
un ietaupa laiku.

• Šķidruma necaurlaidīgais 
vāks ļauj droši sakratīt 
sastāvdaļas 

• Zem mazā vāciņa 
esošā atvere ļauj izliet 
gatavo produktu jebkurā 
daudzumā

• Ērti ievietojams standarta 
ledusskapja durvīs, lai jūs 
varētu saglabāt gatavo 
produktu svaigu

Ideāls dažādu produktu pagatavošanai, uzglabāšanai un 
pasniegšanai:
• Vinegreta mērces, salātu mērces, mērces, sviesta krēmi 
• Maisījumi omletēm, olu kulteņiem u.tml. 
• Putukrējums (ja ir pietiekams tauku saturs) 
• Kokteiļi (ar vai bez alkohola) 
• Marinādes 
• Mājās gatavots kečups (kad sastāvdaļas ir atdzisušas)

ĪPAŠI IZSTRĀDĀTS 
BLĪVĒJUMS - 
MAZĀKA ŠĶIDRUMA 
NOPLŪDE 
VAR TIKT IZMANTOTS 
ARĪ KĀ MĒRTRAUKS

CITRUSAUGĻU 
RĪVE, OLU 
ATDALĪTĀJS, 
SULU SPIEDE  
UN 200 ML 
MĒRTRAUKS 
AR VĀKU - VISS 
VIENĀ PRODUKTĀ

V iegli uzglabāt

GRIEĶU SALĀTI UN 
OLĪVU ČIPSI
Gatavošanas laiks: 30 min. + 12 min.
Nostāvēšanās laiks: 5 min.

SASTĀVDAĻAS (4 PORCIJAS)
• 400 g fetas siera
• 1 kg svaiga gurķa  

(labāk izvēlēties liela izmēra) 
• 125 g melnās olīvas ar kauliņiem 
• 1 maurloku buntīte 
• 25 ml etiķa 
• Sāls un pipari 
• 75 ml olīveļļas 
• 1 olas dzeltenums 
• 2 ēdamkarotes miltu (± 30 ml) 
• 2 ēd. k. saulespuķu eļļas (± 30 ml)

SAGATAVOŠANA
1. Sagrieziet kubiņos fetas sieru un 

sagrieziet nomizotus gurķus. 
2. Sagrieziet šķēlēs 100 g olīvu un smalki 

sagrieziet maurlokus. 
3.  Šeikerī Eazy 350 ml samaisiet etiķi, 

sāli, piparus un olīveļļu. 
4. Sajauciet gurķi ar fetas sieru, 

olīvu šķēlītēm, sasmalcinātajiem 
maurlokiem un sastāvdaļām no 
šeikera. Pievienojiet sāli un piparus, ja 
nepieciešams, 

5. Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 180 °C, 
izmantojot režīmu ar ventilatoru. 

6.  SuperSonic mazajā smalcinātājā 
sasmalciniet atlikušos 25 g olīvu. 
Pievienojiet olas baltumu, miltus, sāli, 
piparus un saulespuķu eļļu un sajauciet 
iegūto masu. 

7. Novietojiet silikona cepešpannu ar 
maliņu uz auksta cepeškrāsns režģa. 
Sadaliet maisījumu no SuperSonic 
mazā smalcinātāja uz cepešpannas 
8 nelielās kaudzītēs. Ar karotes 
aizmugurējo pusi izlīdziniet kaudzītes, 
izveidojot 8 lielus un plānus čipsus 
aptuveni 7 līdz 8 cm platumā. 

8. Cepiet aptuveni 12 minūtes. Ļaujiet 
čipsiem dažas minūtes atdzist 
un tad uzmanīgi noņemiet tos no 
cepampapīra. 

9. Pasniedziet grieķu salātus ar olīvu 
čipsiem.



NO
ASMEŅI  

SMART-FAST BLADEZ LĪDZ

Jūsu mīlestība pret gatavošanu
ir pelnījusi vairāk!

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. 

SuperSonic mazais smalcinātājs 
Sakapājiet produktus līdz 5 reizēm ātrāk,  

nekā to dara rūdīti šefpavāri*

ĒRTAIS UN PĀRNĒSĀJAMAIS SMALCINĀTĀJS 
SASMALCINA MAZU DAUDZUMU PRODUKTA 
DAŽĀS SEKUNDĒS.

LĀPSTIŅA PIEMĒROTA 
LIETOŠANAI TEMPERATŪRĀ 
LĪDZ 120 °C.

Caurspīdīgā pamatne ļauj 
viegli pārbaudīt gatavības 
pakāpi jebkurā brīdī

Mazā silikona lāpstiņa ir ideāli piemērota piekļūšanai grūti pieejamās un neērtās vietās,  
jo tās silikona galviņa ir ar plānām elastīgām malām un garu, izturīgu rokturi.

Ar silikona lāpstiņu jūs varat gan sajaukt, gan 
apmaisīt gatavojamo ēdienu, gan atbrīvot traukus 
un bļodas no ēdienu pārpalikumiem.

* Balstīts uz SuperSonic smalcinātāju gala rezultātu, salīdzinot ar smalcināšanu tikai ar nazi. 

PAPRIKĀS SAUTĒTS PIENA JĒRS AR 
MANZANILLA OLĪVĀM 

Sagatavošanas laiks: 10 min.
Gatavošanas laiks: 25-35 min.

SASTĀVDAĻAS:
• 1 dzeltenā papirka, sagriezta 3 cm platās 

strēmelēs
• 1 sarkanā papirka, sagriezta 3 cm biezās 

strēmelēs
• smalkās ripiņās sagriezts sarkanais sīpols
• 1 ēd. k. sarkanā vīna etiķa
• ¼ tases olīveļļas
• jūras sāls un drupināti
• melnie pipari pēc garšas
• 800 g iepakojums ar jēra siteni
• ½ tases Manzanilla olīvas
• 2 anšovu filejas
• 2 ķiploka daiviņas
• ¾ ēd. k. kapāta svaiga rozmarīna
• 1 ēd. k. kapātu svaigu pētersīļu
SERVĒŠANAI:
• Kraukšķīga maize

GATAVOŠANA:
1. Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 180°C.
2. Lieciet papriku un sīpolus UltraPro™ 

traukā. Uzlejiet etiķi un tējkaroti olīveļļas 
uz trauka satura. Pārkaisiet ar sāli un 
pipariem. Lieciet virsū vāku un gatavojiet 
mikroviļņu krāsnī ar lielu jaudu 10 
minūtes.

3. Tikmēr uz vidēji lielas liesmas apcepiet 
jēru, līdz tas kļūst brūns.

4. Lieciet jēru pie paprikas, un olīvām.
5. Cepiet jēru krāsnī bez vāka 15 minūtes 

vai pēc saviem ieskatiem.
6. Nelielā blenderī vai piestā no atlikušās 

eļļas, anšoviem, ķiplokiem un rozmarīna 
pagatavojiet marinādi.

7. Izņemiet jēru no krāsns un nolieciet malā 
uz 10 minūtēm, sagrieziet gabalos. Lejiet 
marinādi uz gaļas gabaliem, uzkaisiet 
pētersīļus un samaisiet.

8. Pasniedziet ar kraukšķīgu maizi.

Vienkārši un ātri vai 
tradicionāli un
izsmalcināti ēdieni, tas, 
kas Jums nepieciešams 
gardām ģimenes maltītēm.



SĀCIET TAGAD
KOPĪGAS IESPĒJAS

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?

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 41. lappusēs.

Uzziniet, kā pamanīt potenciālu jaunu 
konsultantu. Atbilde uz to ir... tas var 
būt ikviens:
+ Jūsu ballītes dalībnieks
+ Kas pieskata jūsu bērnu
+ Bankas darbinieks
+ Jūsu taksometra vadītājs
+ Jūsu ārsta kabinetā strādājošais
+ Kas ierodas uz jūsu ģimenes svinībām
+ No kaimiņu pagalma/kopienas pasākuma
+ Jūsu viesmīlis restorānā
+ Jūsu kasieris pārtikas veikalā
+ Jūsu baznīcas draudzes loceklis
+ Jūsu frizieris/manikīra speciālists
+ Jūsu bērna skolotājs
+ Jūsu nekustamā īpašuma aģents
+ Jūsu mājdzīvnieka kopējs
+ Jūsu masieris

Jums vajadzētu meklēt šādas  
personīgās īpašības:
+ Silts smaids
+ Patīkama personība
+ Piedzīvojuma gars
+ Interesējas par produktiem
+ Interesējas par jūsu stāstīto"

Parunājiet ar potenciālo jauno 
konsultantu un mēģiniet viņu ieinteresēt. 
Kam vajadzētu pievērst uzmanību, 
klausoties?
+  Kas notiek viņu dzīvē
+  Kas viņiem ir svarīgs
+  Vai viņš/viņa vēlas atrast jaunu darbu?
+  Vai viņš/viņa dod mājienu par vēlmi 

nopelnīt papildus?
+  Vai viņu interesē produkti?

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!

Jūs neesat viena!
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.

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

1. apmācības variants

DATUMS:

TĒMA:

Apmācība apmeklēta

2. apmācības variants

DATUMS:

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.



Kontaktpersonu saraksts
Iekļaujiet tajā visus, ko pazīstat. Iesākumam pierakstiet  

dažus vārdus:

draugus

radus

paziņas

kaimiņus

bērna draugu vecākus

Ballītes ir mūsu  
dzīvesveids!

Ar ko jums 
labāk sākt?

Vai jūs interesē 
kaut kas vairāk?

Cik daudz klientu jums 
vajag, lai nopelnītu 

savus pirmos 60,00 €?

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.

Sastādiet klientu sarakstu 
un vispirms piedāvājiet 
viņiem tos produktus,  

kas Jums jau ir un kurus 
pārzināt.

Jautājiet izplatītājiem 
par lielākām atlaidēm, 

kas pienākas aktīvākiem 
konsultantiem, un 

piedalieties apmācībā, 
lai iemācītos efektīvi 
prezentēt un piedāvāt 

Tupperware produktus.

Jūsu pamata atlaide: 23,50% 
Minimālajam pasūtījuma līmenim jābūt 256,00 €,  

kas nozīmē:

10 klienti, kas pasūta 
 VentSmart zemais 1,8 l

VAI
8x Šeikeris Eazy 350 ml ir  

Virtuves palīgs II (5)
VAI

4x Mazā silikona lāpstiņa ir  
Supersonic mazais smalcinātājs

Apsveicam!
Jūs saņemat 60,00 € atlaidi un dāvanu par ikmēneša 

konsultanta iniciatīvu*

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



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
©2022/2023 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas. Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.

manas grupas  
nosaukums

Mans konsultanta 
ID numurs

Pasūtījuma termiņš Saite uz mājaslapu

ATCERIETIES:


