
2020 | 10 numeris  

Dovanų
lenktynės!

2020 09 28 iki 2020 11 01
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* kol pakaks turimų atsargų



GREITAS STARTAS 1

GREITAS STARTAS 2

40 savaitė

41 savaitė

Kai per pirmąją mėnesio savaitę 
(40 sav.) pasieksite 180 eurų 
pardavimą gausite:
Eco+ daugkartinis puodelis kavai 
(2 vnt.)
490 ml / 17,9 cm (aukštis)
AC204001

Kai per antrąją mėnesio savaitę 
(41 sav.) pasieksite 180 eurų 
pardavimus gausite
Pietų dėžutė su įrankiais 
21,6 x 17,3 x 5 cm / 400 ml
EcoPure 2 buteliukas 310 ml
6,4 x 6,4 x 17,9 cm (aukštis)
AC204101

Eco+ daugkartinis puodelis kavai padeda sumažinti vieną didžiausių 
pasaulyje atliekų šaltinių: išmetamų vienkartinių kavos puodelių skaičių. Naudokite 
šį puodelį pakartotinai daug kartų kiekvienai naujai kavai, arbatai ar bet kokiam 
karštam ar šaltam gėrimui, kurį paprastai perkate kavinėje ar sulčių bare.

40-44 savaitės

DOVANOS
UŽ NAUJOKUS
Kai pakviesite vieną naujoką,  
pateikusį 50 eurų vertės užsakymą
galėsite įsigyti 
Universalųjį kiauraindį  
vos už 1,50 €*:

Universalusis kiauraindis 
35,7 x 26,8 x 14,7 cm (aukštis)
RO204001

Premija už 1 kvalifikuotą naujoką  
per šias 5 savaites (40-44), yra:
Juist sulčiaspaudė
500 ml
pagrindas: 10,9 cm
visas produktas 19,4 cm  
RE204001

Premija už 2 kvalifikuotus naujokus  
per šias 5 savaites (40-44), yra:
Crystalwave rinkinys
Ø 22,4 x 19,3 x 6,5 cm / 1 L
Ø 22,4 x 19,3 x 9,2 cm / 1,5 L
Ø 22,4 x 19,3 x 12 cm / 2 L
Juist sulčiaspaudė
RE204002

NAUJA 
SPALVA*  suma nebus įskaičiuota 

į mažmeninės prekybos 
pardavimus

NAUJIENA

NAUJIENA

1 KVALIFIKUOTAS NAUJOKAS

2 KVALIFIKUOTI NAUJOKAI

Specialus 
pasiūlymas, 
tik naujokų 

pakvietusiems 
konsultantams!

1,50 €*

16,7 x 2,4 cm



500 €

900 €

1300 €

1700 €
Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.)
pasieksite 900 eurų pardavimus,
gausite:
Eleganzia dubuo 3,2 l
Eleganzia dubuo 1,5 l
Eleganzia dubuo 600 ml
Karališkoji silikono forma
AC204003

Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.)
pasieksite 1300 eurų pardavimus, gausite:
Eleganzia lėkštė
Eleganzia dubuo 4,6 l
Eleganzia dubuo 3,2 l
Eleganzia dubuo 1,5 l
Eleganzia dubuo 600 ml
Karališkoji silikono forma
AC204004

Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.)
pasieksite 1700 eurų pardavimus,
gausite:
Pro Asian kapoklė daržovėms
Eleganzia lėkštė
Eleganzia dubuo 4,6 l
Eleganzia dubuo 3,2 l
Eleganzia dubuo 1,5 l
Eleganzia dubuo 600 ml
Karališkoji silikono forma
AC204005

40-44 savaitės

MĖNESIO DOVANOS UŽ 
AKTYVUMĄ

Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.)
pasieksite 500 eurų pardavimus,
gausite:
Karališkoji silikono forma
Eleganzia dubuo 600 ml
Eleganzia dubuo 1,5 l
AC204002

29 x 11 x 8 cm / 1,5 l  

17,5 cm



Atspari 
vandeniui  

2 000 EURŲ + 1 NAUJOKAS

3500 EURŲ + 1 NAUJOKAS 

5000 EURŲ + 2 NAUJOKAI  

7000 EURŲ + 2 NAUJOKAI  

Kai per šias 5 savaites (40–44 savaitės) 
grupė parduoda prekių už 2 000 eurų ir 
vadovė pakviečia 1 kvalifikuotą naujoką, ir 
7 aktyvūs konsultantai parduoda prekių 
ne mažiau kaip už 200 eurų, vadovė gaus 
dovanų:
Metalinis Eco butelis - termosas 550 ml
24,23 (aukštis) x 8,45 cm Ø  
(didžiausioji dalis),
Kuprinė „Gamta“ 
28 x 40 x 14 cm
UM204001

Kai per šias 5 savaites (40–44 savaitės) 
grupė parduoda prekių už 3 500 eurų ir 
vadovė pakviečia 1 kvalifikuotą naujoką, ir  
12 aktyvūs konsultantai parduoda prekių 
ne mažiau kaip už 200 eurų, vadovė gaus 
dovanų:
Allegra dubuo 5 l
30 x 12,12 cm
Allegra dubuo 1,5 l (2 vnt.)
Ø 24,5 x 25,9 x 7,75 cm
Metalinis Eco butelis - termosas 550 ml
Kuprinė „Gamta“  
UM204002

Kai per šias 5 savaites (40–44 savaitės) 
grupė parduoda prekių už 5 000 eurų
ir pakviečia 2 kvalifikuotus naujokus  
(iš kurių bent vienas vadovės), ir
17 aktyvių konsultantų parduoda prekių 
už 200 eurų, vadovė gaus dovanų:
Allegra dubuo 3,5 l (2 vnt.)
Ø 30,7 x 32,2 x 9,96 cm
Allegra dubuo 1,5 l (2 vnt.)
Allegra dubuo 5 l
Metalinis Eco butelis - termosas 550 ml
Kuprinė „Gamta“  
UM204003

GRUPIŲ VADOVIŲ
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS  
40-44 savaitės  

Karštų gėrimų temperatūrą išlaikykite iki 6 valandų, 
o šaltų - iki 12 valandų. Mane lengva valyti ir aš 
puikiai tinku pasiimti su savimi. Jums ne tik manęs 
reikės – Jūs be manęs NEGALĖSI T E :)

Kai per šias 5 savaites (40–44 savaitės) grupė 
parduoda prekių už 7 000 eurų ir pakviečia  
2 kvalifikuotus naujokus (iš kurių bent vienas 
vadovės), ir 25 aktyvūs konsultantai parduoda 
prekių už 200 eurų, vadovė gaus dovanų:
Allegra serviravimo lėkštė 
30 x 2 cm (aukštis)
Allegra dubuo 800 ml
18,6 x 5,5 cm
Allegra dubuo 3,5 l (2 vnt.)
Metalinis Eco butelis - termosas (2 vnt.)
Kuprinė „Gamta“
Allegra dubuo 1,5 l (2 vnt.)
Allegra dubuo 5 l  
UM204004

28 x 40 x 14 cm

NAUJIENA



Dovanų lenktynės!

IŠŠŪKIS 
KONSULTANTAMS *  
Įveikite iššūkį per 40–44 savaites  
ir gaukite:
Metalinis sidabro spalvos butelis 
880 ml

GRUPIŲ VADOVIŲ
IŠŠŪKIS *  

Įveikite grupių vadovių iššūkį
per 40–44 savaites ir gaukite:

Metalinis aukso spalvos butelis 
880 ml

*   Dėl 
išsamesnės 
informacijos 
kreipkitės į 
savo platintoją

*   Dėl 
išsamesnės 
informacijos 
kreipkitės į 
savo platintoją

Spalio mėnesį siekite užimti savo vietą tarp „GERIAUSIŲ IŠ GERIAUSIŲ“ ir pasiimkite prizus!

NAUJIENA

„Tupperware Eastern Europe” pasilieka teisę keisti gaminius šios kampanijos metu. 

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

Visas kainas rekomenduoja „Tupperware” ir jos gali keistis.
Kilus pristatymo problemoms, trūkstami daiktai bus pakeisti panašiomis skirtingos spalvos
ar tos pačios kainos prekėmis.
Skrajutėje pavaizduota produktų spalva gali šiek tiek skirtis nuo realaus produkto spalvos.
©2020 „Tupperware”. Visos teisės saugomos.
„Tupperware” prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.


