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Esiet gatavi šīgada 
Tuppervētrai!

03.08.2020. – 30.08.2020.
(32.-35. nedēļa)
* kamēr prece ir noliktavā



ĀTRAIS STARTS
32. nedēļa

Pārdodot produktus 180 eiro vērtībā pirmajā  
nedēļā (32. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Silikona Mini sirsniņas
EcoPure Gen II 500 ml
18,65 x 7,43 cm  
(7,66 cm vāciņa augstākais punkts)
AC203201

6 formas / 100 ml katra
21,5 cm Ø x 6,5 cm augst.

32.-35. nedēļa
32.-35. nedēļa

IKMĒNEŠA PĀRDOŠANAS
STIMULI

400 €
Pārdodot produktus 400 eiro vērtībā  
šo 4 nedēļu laikā (32.-35. nedēļa),  
Jūs saņemsiet:
Ultimate mīklas bļoda 1 l
Ultimate mīklas bļoda 2 l
Ultimate mīklas bļoda 3,5 l
AC203202

Balva katram aktīvajam 
konsultantam, pārdodot produktus 
par vismaz 200 eiro šo 4 nedēļu 
laikā (32-.35. nedēļa), būs šī īpašā 
izlaiduma EcoPure 500 ml ar 
iegravētu Tupperstorm logotipu

Tupperstorm konsultantu izaicinājums:
Viena EcoPure 500 ml katram aktīvajam konsultantam

Pārdodot produktus 600 eiro vērtībā  
šo 4 nedēļu laikā (32.-35. nedēļa),  
Jūs saņemsiet:
Ultimate mīklas bļoda 1 l (2 gab.)
Ultimate mīklas bļoda 2 l (2 gab.)
Ultimate mīklas bļoda 3,5 l
AC203203

JAUNA

JAUNA

KONSULTANTU 
TUPPERSTORM 
IZAICINĀJUMS

ĪPAŠAIS
IZLAIDUMS

AR 
IEGRAVĒTU
LOGOTIPU!



900 €

1300 €

Pārdodot produktus 900 eiro vērtībā  
šo 4 nedēļu laikā (32.-35. nedēļa),  
Jūs saņemsiet:
Spainis
Ultimate mīklas bļoda 1 l (2 gab.)
Ultimate mīklas bļoda 2 l (2 gab.)
Ultimate mīklas bļoda 3,5 l (2 gab.)
AC203204

Ja 1 Jūsu jaunais konsultants ir veicis pasūtījumu  
50 EUR vērtībā, Jūs varat iegādāties jauno formu 
kēksiņu uzglabāšanai tikai par 1,5 eiro:
Forma kēksiņu uzglabāšanai
9 cm augst. X 10 cm plat.
RO203201

Balva par  
1 personīgi reģistrētu konsultantu,  
šo 4 nedēļu laikā (32.-35. nedēļa) ir:
Ekskluzīvā bļoda 6 l
Ø 30,8 cm x 12,3 cm augst.
RE203201

Pārdodot produktus 1300 eiro vērtībā 
šo 4 nedēļu laikā (32.-35. nedēļa), Jūs 
saņemsiet:
Ultra Pro cepeškrāsns paplāte
30 x 22,6 x 2,5 cm
Ultra Pro 2 l
30 x 22,6 x 7,3 cm
Ultra Pro vāks
30 x 22,6 x 3,8 cm
Spainis
Ultimate mīklas bļoda 1 l (2 gab.)
Ultimate mīklas bļoda 2 l (2 gab.)
Ultimate mīklas bļoda 3,5 l (2 gab.)
AC203205

20 cm Ø x 27,5 cm augst. / 8,5 l

JAUNA 
KRĀSA 

32.-35. nedēļa

BALVAS PAR
REĢISTRĒŠANU

Īpašais 
piedāvājums* — 
tikai konsultantu 

reģistrētājiem 
1,50 €**

* kamēr prece ir noliktavā
* šī summa netiks iekļauta tirdzniecības apjomos

JAUNA
KRĀSA

Balva par  
2 personīgi reģistrētiem konsultantiem, 
šo 4 nedēļu laikā (32.-35. nedēļa) ir:
Ekskluzīvā bļoda 2 l (2 gab.) 
Ø 22 x 10,4 cm 
Ekskluzīvā bļoda 6 l
RE203202

JAUNA



2000 EURO + 1 KONS

5000 EURO + 3 KONS

7000 EURO + 4 KONS

Grupas ietvaros pārdodot produktus 2000 eiro 
vērtībā un personīgi reģistrējot 1 konsultantu un 
7 aktīvajiem konsultantiem pārdodot produktus 
par vismaz 200 eiro, šo 4 nedēļu laikā (32.-35. 
nedēļa), Jūs saņemsiet:
ChefSeries plāno pankūku panna
Ø 28 cm
UM203201

Grupas ietvaros pārdodot produktus 5000 eiro vērtībā un personīgi 
reģistrējot 3 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV) un 17 aktīvajiem 
konsultantiem pārdodot produktus par 200 eiro, šo 4 nedēļu laikā 
(32.-35. nedēļa), Jūs saņemsiet:
ChefSeries sautējamā panna 2,8 l
24 cm Ø x 16 cm dziļa (ieskaitot metāla vāku)
Vāks: Ø 26 cm
ChefSeries vokpanna 4,2 l (bez vāka)
Ø 30 cm
ChefSeries plāno pankūku panna
Ø 28 cm
UM203203

Grupas ietvaros pārdodot produktus 7000 eiro vērtībā un personīgi 
reģistrējot 4 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV) un 25 aktīvajiem 
konsultantiem pārdodot produktus par 200 eiro, šo 4 nedēļu laikā 
(32.-35. nedēļa), Jūs saņemsiet:
ChefSeries paeljas panna 36 cm
Panna ar vāku: Ø 37,3 cm / Ø 48,6 cm ieskaitot rokturus / 15 cm augst.
ChefSeries sautējamā panna 2,8 l
24 cm Ø x 16 cm dziļa (ieskaitot metāla vāku)
Vāks: Ø 26 cm
ChefSeries vokpanna 4,2 l (bez vāka)
Ø 30 cm
ChefSeries plāno pankūku panna
Ø 28 cm
UM203204

GRUPAS VADĪTĀJA
PĀRDOŠANAS IZAICINĀJUMI
32.-35. nedēļa

3500 EURO + 2 KONS
Grupas ietvaros pārdodot produktus 3500 eiro vērtībā un personīgi 
reģistrējot 2 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV) un 12 aktīvajiem 
konsultantiem pārdodot produktus par 200 eiro, šo 4 nedēļu laikā 
(32.-35. nedēļa), Jūs saņemsiet:
ChefSeries vokpanna 4,2 l (bez vāka)
Ø 30 cm
ChefSeries plāno pankūku panna
Ø 28 cm
UM203202



KOMANDAS VADĪTĀJA 
TUPPERSTORM 
IZAICINĀJUMS*
Katrs komandas vadītājs, kurš 
augustā sasniegs savu Tupperstorm 
mērķi, balvā saņems:
Koferis ar ritenīšiem S
40 x 55 x 20 cm

*  Vairāk informācijas jautājiet 
savam izplatītājam

Kopā 
brāzīsimies 
augustam cauri 
kā vētra

Tupperware patur tiesības mainīt un aizstāt produktus akcijas laikā.

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

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.
©2020 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas.
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.


