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Pievienojieties
piedzīvojumam

31.08.2020. – 27.09.2020.
(36.-39. nedēļa)
*Pieejamo krājumu robežās



Grupu vadītāju
izaicinājums

MĒNEŠA 
IZAICINĀJUMS 

SEPTEMBRĪ JŪS  
VARAT IZVĒLĒTIES BALVU

VAI

Īpašais 
piedāvājums* tikai 
grupu vadītājiem

9,00 €*
(tikai 1 piedāvājums 

katram grupu 
vadītājam)

BALVAS PAR
KONSULTANTU 
REĢISTRĒŠANU
36.-39. nedēļa
Reģistrējot 1 jaunu konsultantu,
kas veicis pasūtījumu 50 EUR vērtībā, jūs
saņemsiet balvu:
Mīklas bļoda 560 ml (2 gab.)
RE203601

Izpildot komandas vadītāju izaicinājumu* 
36.-39. nedēļā, jūs balvā varat saņemt
Tupperware atbalsta komplektu īpašiem tikšanās mirkļiem*

Šomēnes, lai sniegtu labāku atbalstu gada noslēgumā, mēs vēlamies sākt iniciatīvu, kas 
vienlaikus ir arī izaicinājums jums — mūsu pārdevējiem: piedāvājiet kādam iespēju kļūt 

par Tupperware ģimenes locekli. Šīs iniciatīvas nosaukums ir Tupperwave un to simbolizē 
zilā un sarkanā krāsa. Ja šīs krāsas sapludina, mēs iegūstam VIOLETU krāsu, kas savukārt 

simbolizē spēku un ambīcijas, aktivitāti, viedumu, neatkarību un radošumu.  
Krāsa, kas vienmēr mums atgādina par jums, mūsu brīnišķīgajiem pārdevējiem!

36.-39. nedēļā izpildot Tupperwave grupu vadītāju izaicinājumu*,
jūs varēsiet iegādāties šo JAUNO produktu par ļoti īpašu cenu.

* Papildinformāciju vaicājiet savam izplatītājam

* Papildinformāciju vaicājiet savam izplatītājam

Lai ikvienam būtu iespēja sajust spēku, ko sniedz

Tupperwave septembrī!

Izmantojiet iespēju būt pirmajiem,
kas iegūs JAUNO īpašā Ziemassvētku
izlaiduma produktu.

Balva par katru reģistrētu konsultantu šo
4 nedēļu laikā (36.-39.) ir:
Mīklas bļodu komplekts (3 gab.)
(775 ml, 1,1 l, 1,75 l)
RE203602Optimum kārba 1,5 l  

(3 gab.)
UM203604

Jūs varat iegādāties
Kolba Pilsētas 
kustība (410 ml)
par īpašu cenu: 
8,90 euro
RO203601

8,90€*

JAUNUMS

*  Summa netiks ierēķināta 
mazumtirdzniecības 
pārdošanas apjomos 

*  Summa netiks ierēķināta 
mazumtirdzniecības 
pārdošanas apjomos  

Ø 7,29 x 23,25 cm augst.

izaicinājums komandas
vadītājiem

JAUNAS
KRĀSAS

JAUNAS
KRĀSAS



ĀTRAIS STARTS
36. nedēļa
Pārdodot produktus par 180 eiro
pirmajā nedēļā (36. nedēļā), jūs saņemsiet:
Dzērienu pudele 700 ml
24,1 x 9,5 cm
AC203601

36.-39. nedēļa

IKMĒNEŠA PĀRDOŠANAS 
INICIATĪVAS

400 €

600 €

900 €

1300 €

Pārdodot produktus par 600 eiro
šo 4 nedēļu laikā (36.-39.), jūs saņemsiet:
Space Maker 350 ml
9 x 18,7 x 6,4 cm augst.
Space Maker 1 l
9 x 18,7 x 12,1 cm augst.
Space Maker 2,2 l
9 x 18,7 x 23,7 cm augst.
Dzērienu krūze 350 ml
Dzērienu krūze 1 l
Dzērienu krūze 2 l
AC203603

Pārdodot produktus par 1300 eiro
šo 4 nedēļu laikā (36.-39.), jūs saņemsiet:
Ātrvārāmais katls
28,08 x 22,49 x 15,7 cm augst.
CrystalWave četrstūra ar sadaļām
Mīklas bļoda 2,4 l
Space Maker 350 ml
Space Maker 1 l (2 gab.)
Space Maker 2,2
Space Maker 3,4
Dzērienu krūze 350 ml
Dzērienu krūze 1 l
Dzērienu krūze 2 l  
AC203605

JAUNAS
KRĀSASPārdodot produktus par 400 eiro

šo 4 nedēļu laikā (36.-39.), jūs saņemsiet:
Dzērienu krūze 350 ml
9 x 9 x 12 cm augst.
Dzērienu krūze 1 l
11,8 x 11,8 x 15,6 cm augst.
Dzērienu krūze 2 l
11,8 x 11,8 x 28,5 cm augst.
AC203602

Pārdodot produktus par 900 eiro
šo 4 nedēļu laikā (36.-39.), jūs saņemsiet:
CrystalWave četrstūra ar sadaļām
24 x 15,7 x 7 cm augst.
1 l (sadaļas: apm. 2 x 250 ml un 500 ml)
Mīklas bļoda 2,4 l
Space Maker 350 ml
Space Maker 1 l (2 gab.)
Space Maker 2,2 l
Space Maker 3,4 l
17,8 x 18,2 x 17,8 cm augst.
Dzērienu krūze 350 ml
Dzērienu krūze 1 l
Dzērienu krūze 2 l
AC203604

JAUNAS
KRĀSAS

JAUNAS
KRĀSAS

JAUNAS
KRĀSAS



3000 EURO + 3 KONS.

4000 EURO + 4 KONS.

Grupas ietvaros pārdodot produktus 3000 eiro vērtībā un reģistrējot 3 konsultantus 
(1 reģistrēts personīgi) šo 4 nedēļu laikā (36.-39.), saņemsiet šādu balvu:
Apaļā bļoda 4 l
Apaļā bļoda 3 l
Apaļā bļoda 2 l
Urban Move soma
Urban Move jostas soma  
UM203602

Grupas ietvaros pārdodot produktus 4000 eiro  
vērtībā un reģistrējot 4 konsultantus  
(1 reģistrēts personīgi) šo 4 nedēļu laikā (36.-39.), 
saņemsiet šādu balvu:
Chef Series katliņš 2,8 l
Urban Move mugursoma
Apaļā bļoda 4 l
Apaļā bļoda 3 l
Apaļā bļoda 2 l
Urban Move soma
Urban Move jostas soma
UM203603

GRUPU VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS IZAICINĀJUMS

Pilsētas kustība
36.-39. nedēļa

2000 EURO + 2 KONS.
Grupas ietvaros pārdodot produktus 2000 eiro vērtībā un reģistrējot 2 konsultantus  
(1 reģistrēts personīgi) šo 4 nedēļu laikā (36.-39.), saņemsiet šādu balvu:
Apaļā bļoda 2 l
Urban Move soma
Urban Move jostas soma
UM203601

Mēs atgriežamies pie mācībām, pilsēta atkal kļūst par mūsu ikdienas rotaļu laukumu.  
Tā kā mūs motivē veselīgs dzīvesveids, mēs esam aktīvi un baudām dažādus pasākumus 
ārpus telpām, noraugoties uz pilsētas ainavu.
Iedvesmojoties no 80. gadu sportiskā stila, šis produkts ir moderns, taču vienlaikus arī 
piemīlīgs un rotaļīgs. Tas visu dienu pavada pilsētas iedzīvotājus, sākot no noskaņojuma 
apģērba izvēlē!

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNAS
KRĀSAS

9 x 33 x 35,5 cm 

32 x 41 x 14 cm

25 x 17 x 8 cm



Nepalaidiet 
garām Ātro startu

Izveidojiet 
jaunās krāsas 
Space Makers 
kolekciju

Konsultantu 
reģistrēšana 
ir vieglāka 
nekā jūs 
domājat

Nepalaidiet garām 
mūsu jaunāko 
Tupperware 
modes tendenci!  
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KOPĀ

NEDĒĻA 
PERSONĪGAIS
PĀRDOŠANAS 

APJOMS

GRUPAS
PĀRDOŠANAS 

APJOMS
JAUNUMI

KONSULTANTI

Tupperware patur tiesības mainīt un aizstāt produktus akcijas laikā.

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

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.


