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Sveiki atvykę į

1 iš 5 pasaulyje
pirmaujančių
virtuvės reikmenų
gamintojų

Mes jau esame gavę net 60 Red
Dot dizaino apdovanojimus

Praha,

Čekijos Respublika

TUPPERWARE gaminiai
demonstruojami Red
Dot muziejuose visame
pasaulyje

TUPPERWARE yra įregistravusi
daugiau kaip 10000 esamų
gaminių patentų.
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Sausis
vadinamas
"Didžiausiu
vakarėliu"
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Liubliana ,

Jūrmala,

JURMALA

Banská Bystrica,

Bratislava,

DIRINDAR

Tartu,

AVANTI

pasaulį

Visame pasaulyje
esame žinomi dėl mūsų
unikalių maisto ruošimo
mikrobangomis sprendimų gaminimo naudojant
garus ir slėgį.
Slovėnija

Estija

Brašov,

AZURIT

Novi Sad

Esame vienintelė
kompanija Europoje,
galinti pasiūlyti
metalinius gaminius,
tinkamus gaminti
mikrobangėse.

Banja Luka

Bosnija ir
Hercegovina

Zadar

Brownie Wise yra
pirmoji moteris,
kurios nuotrauka
pasirodė "Business
Week" viršelyje

Split
Sarajevas,

QUEENS
Mostar

Moteris, kurios dėka
Tupperware vakarėliai
tapo realybe,
buvo Brownie Wise.

Belgradas,

Constanța,,

IKOTIM
T&T YELLOW

București,

DIAMANT

OPTIMCORE

yra pasaulinė jėga
jau daugiau kaip

Serbija
Niš

Kas 2,5 sekundės
pasaulyje prasideda bent
1 Tupperware vakarėlis

74 metų

Sužinokite daugiau:: www.tupperwarebrands.com

Vertybės

Sveiki atvykę į

Tupperware

Svajok DRĄSIAI,

PRADĖK nuo žingsnelio,
startuok DABAR!
Sveikiname Jus pradėjus savo naują
verslo kelią ir prisijungus prie tikrų
žmonių bendruomenės, siūlančios
tikrus sprendimus, skirtus tikram
gyvenimui. Tikimės, kad esate patenkinti
savo pirmosiomis darbo TUPPERWARE
konsultantu dienomis. Tai - tikras darbas.
Ir taip - tai iš tikrųjų reiškia gerą uždarbio
galimybę.

Svajok drąsiai
Laimėk kartu
Džiaukis dėl kitų
Būk teisingas kitiems

TIKSLAS

Mūsų
yra
įkvėpti moteris ugdyti
savyje pasitikėjimą,
padėsiantį joms praturtinti
jų gyvenimus, puoselėti
šeimas ir telkti bei skatinti
bendruomenes visame
pasaulyje.

Ištiesk pagalbos ranką

TUPPERWARE
kolektyvo
išpažįstama vertybė
yra užtikrintumas.
Užtikrintumas būti
savimi.

Šis Svajonių starto
vadovas skirtas
padėti Jums įveikti
sunkumus, kokių
gali pasitaikyti kaip ir kiekviename
naujame kelyje.

Žingsniuodami su mumis, visą laiką
jausite palaikymą ir supratimą, kurį
užtikrins Tupperware konsultantų
bendruomenė. Nes mūsų
yra įkvėpti pasaulio

VIZIJA

bendruomenę, ypač moteris,
atskleisti savo geriausias puses,
pasinaudojant galimybėmis,
papildomu uždarbiu, vertybių
branginimu, ir, visų svarbiausia,
įkvepiančiais santykiais.

„Tupperware“ tiki kad
moterys yra ta varomoji
jėga, kuri pasaulyje kuria
grožį ir teigiamus pokyčius.
Mes tikime,
kad moterys
gali išgelbėti
pasaulį…
JŪS galite
išgelbėti
pasaulį!
Savo gaminiais siekiame sumažinti
gamtai daromą žalą, todėl
vartotojams siūlome paprastus ir
patvarius daugkartinio naudojimo
sprendimus, padėsiančius sumažinti
vienkartinio plastiko atliekų ir
išmetamo maisto kiekį.

Mes
pasitikime
jumis!

Kodėl tai svarbu jums?

Jūs galite pakeisti savo, savo
draugų, šeimos ir klientų
gyvenimus.

Be to, galite užsidirbti
daugiau pinigų!

Kaip? Pristatydami
„Tupperware®“ gaminių
savybes, susijusias su atliekų
mažinimu, jūs klientams
siūlysite tai, ko jiems reikia.
Vis daugiau vartotojų ieško
tvarių sprendimų, kurie
padėtų atsisakyti vienkartinių
plastikinių gaminių, o mes
galime jiems tai pasiūlyti!
Kaip tai pristatyti? Mes

norime, kad JŪS taptumėte
tvaraus gyvenimo stiliaus
pavyzdžiu ir pasakotumėte apie
tai vakarėliuose savo draugams,
šeimai ir bendruomenei.

Prisiminkite – žmonės ieško
tvaresnių sprendimų, o jūs
juos turite!

Kokiais žodžiais pristatyti „Tupperware“
gaminius kaip tvarų sprendimą:
Ką sakyti:
• Priešingai nei vienkartinių plastikinių pakuočių gamintojai, „Tupperware“ nuo pat pradžių
siekė sukurti patvarius ir ilgaamžius indus iš aukščiausios kokybės medžiagų ir
pasitelkiant pasaulinės klasės gamybos technologijas.
• „Tupperware“ produktai yra tvari alternatyva vienkartinėms plastiko pakuotėms
• Su „Tupperware“ maisto laikymo, ruošimo ir gaminimo sprendimais sumažinsite
aplinkai daromą poveikį
• Plastikas ilgai buvo ir išliks svarbia mūsų kasdienybės dalimi. Kai naudojamas tinkamai,
plastikas yra patvari ir patikima medžiaga, kuri praverčia ir kasdieniame, ir profesiniame
gyvenime.
• Vienkartinio plastiko atliekų ir iššvaistomo maisto problemą sumažinsite, jei naudosite
ilgaamžius „Tupperware“ gaminius.

PATARIMAI

GERESNIAM PASAULIUI

PAPILDYKITE IR
NAUDOKITE TOLIAU!
Nešiokitės
daugkartinį butelį.
Papildykite jį
bet kada, bet
kur ir nustokite
švaistyti plastiką.

VENKITE PAKUOČIŲ!
Kasdien nešiokitės
daugkartinį indą ir venkite
pirkti supakuotą maistą.

MUMS, TVARUMAS YRA
DAUGIAU NEI TIK MADA
VALYKITE BE CHEMIKALŲ
Švarai nereikia chemijos.
TUPPERWARE mikropluošto
šluostės yra skalbiamos,
daugkartinio naudojimo ir
susitvarko su užduotimis be
jokių ploviklių.

Šiandien TUPPERWARE
yra tapęs sinonimu
plačiai gamai
produktų, skirtų

laikyti, ruošti
ir gabenti maistą,
tuo pat metu išsaugant
jo šviežumą. Nuo

IŠLAIKYKITE MAISTĄ ILGIAU!
Neleiskite maistui sugesti
ir išlaikykite jį šviežią ilgiau
su TUPPERWARE.

NEŠKITĖS PIETUS!
Neškitės priešpiečiams
likučius iš namų ir
nešvaistykite maisto.

TAUPYKITE ENERGIJĄ,
NAUDODAMI MIKROBANGĘ
Cleanliness krosnelėms
doesn’t need
Mikrobangų
chemicals.
Tupperware
pakanka
maždaug
tik pusės
microfibre
cloths
washable,
tos
energijos,
kuriąare
sunaudoja
reusableirand
do their job
just fine
viryklės
orkaitės,
mažiau
without
any cleaning
agents.
laiko,
gaminant
nedideles
porcijas.

protingų mikrobangėms
skirtų gaminių ir
patvarių šaldytuvuose
naudojamų sistemų
iki šiuolaikiškiausių
nešiojimuisi ir kelionėms
skirtų sprendimų...

NEŠKITĖS SAVO MAIŠELĮ!
Venkite plastikinių ir
popierinių maišelių, maistą
pirkite nefasuotą.

PASIDALINKITE SU
DRAUGAIS!

Pasidalinkite
šiais patarimais
su draugais
ir padarykite
pasaulį
draugiškesnį
aplinkai su
TUPPERWARE.

PLAUKITE INDUS ŽEMESNĖJE
TEMPERATŪROJE
Dažniausiai naudokite indaplovės
ECO programą. Pasirinkus 50
laipsnių temperatūrą vietoje 60
sutaupoma apie 25% išlaidų už
energiją.

mūsų idėjos taupo

pakuotes,
išteklius ir
energiją, taip pat,
kas yra ne mažiau

svarbu - pinigus, ir
daro tai kasdien.

PRADĖK!

2 ŽINGSNIS

TAVO PIRMOJI SAVAITĖ
SU „TUPPERWARE“

Speciali kaina
tik naujiems
konsultantams

Kada: 6-9 savaitė po to, kai tapote
konsultantu
Kaip: min. 240 EUR vertės užsakymas(ai)
Ką gaunate: min. 56,40€ uždarbio

PRADINIS KOMPLEKTAS
• Eazy greitkratis 350 ml
• Trio dubenėlis 300 ml (1 vnt.)
• Krepšys
• Katalogas
• 10 skrajučių

ir galimybę įsigyti* Mažąjį Turbo Chef
už specialią kaina
* Konsultantai, dalyvaujantys
įvadinėje programoje gali įsigyti
1 Mažąjį Turbo Chef už šią kainą.

Įprasta kaina: 42,50 €

21,50€

x1

3 ŽINGSNIS

x 10

Kada: 10-13 savaitė po to,
kai tapote konsultantu

1 ŽINGSNIS

Kaip: min. 240 EUR vertės
užsakymas(ai)

Kada: 2-5 savaitė po to, kai tapote konsultantu
Kaip: min. 160 EUR vertės užsakymas(ai)
Ką gaunate: min. 37,60€ uždarbio ir galimybę įsigyti

CheeSmart stačiakampį už specialią kainą

OB204002

Speciali kaina
tik naujiems
konsultantams

Ką gaunate: min. 56,40€
uždarbio ir galimybę įsigyti*
Mando Junior ir VentSmart
800 ml už specialią kainą
Speciali kaina
tik naujiems
konsultantams

Įprasta kaina: 31,90 €

16,50€

Įprasta kaina: 61,40 €

31,00€

OB204001

* Konsultantai,
dalyvaujantys
įvadinėje programoje
gali įsigyti 1 vnt.
CheeSmart už šią
kainą.

OB204003

30,4 x 20,4 x 9,8 cm

* Konsultantai, dalyvaujantys įvadinėje programoje gali įsigyti 1 rinkinį už šią kainą.

Tavo pradinis KOMPLEKTAS: demonstracijos galia
Geriau kartą pamatyti nei 9 kartus išgirsti! Štai kodėl Jūsų pirmosiomis 12 savaičių gausite mūsų populiariausių gaminių, kad Jūs galėtumėte
SUŽAVĖTI savo klientus greitomis ir aiškiomis demonstracijomis. Klientų informavimas apie inovacijas, mūsų produktų galimybes ir laiką
taupančias savybes yra pats veiksmingiausias būdas pritraukti naujus klientus ir pelnyti jų lojalumą mūsų prekės ženklui.

Eazy greitkratis 350 ml

Dubenėlis

su optimaliomis matavimo, maišymo,
patiekimo bei laikymo ir pilstymo savybėmis
yra privalomas įrankis kiekvienoje virtuvėje!
Unikalios, 5 patentais (!) paremtos savybės
leidžia šį visiškai išskirtinį gaminį naudoti
įvairiausių padažų, kokteilių, marinatų ar
omletų gamybai ir netgi ruošti naminį
kečupą ar plaktą grietinėlę.

Tai saugiai uždaryti likučiai, laukiantys
suvartojimo kito valgymo metu, ir tobulas
kelionių palydovas. Vietą taupantys
dubenėliai yra lengvi ir nelaidūs skysčiams,
idealūs neštis su savimi į lauką.

Apgalvokite daugybę demonstravimo
idėjų savo Vakarėliams, nuostabiausių
receptų kūrybai derindami Eazy greitkratį
350 ml su Mažuoju Turbo Chef.

3 lengvas ir nelaidus skysčiams, idealus maisto
transportavimui dėl I klasės dangtelio.

1

7

8

2

3

9

4

2 Išgaubtas dangtelis
homogeniškam
maišymui
3 Didelė briaunelė lengvam
dangtelio nuėmimui
4 Specifinės išdrožos
maišymo įdėklo
prilaikymui

10
5

5 Korpuso dugno vidinė
pusė yra matinė,
siekiant minimizuoti
subraižymus

1

1 kaidri permatoma tekstūra;
2 orui nelaidus dangtelis, užrakinantis šviežumą
ir aromatą;

6
1 Dangtelis lengvai
nuimamas ir plaunamas
be jokių pastangų

3

6B
 riaunelė lengvam
dangtelio atidarymui
7L
 ašelių surinkimo
funkcija dangtelyje;
lašeliai nukreipiami
atgal į greitkratį
8 Snapelio kraštas
paplonintas, kad srovė
būtų sklandi ir nelašėtų
9 Iškili zona, ergonomiška
forma saugiam laikymui
plakimo metu
10 Įspaudas su metrine ir
imperine skalėmis lengvam
ir greitam matavimui

2

Prisistatykite
kaip profesionali
„Tupperware”
konsultantė!
Atsineškite vakarėliams skirtus
gaminius ir produktus stilingame
krepšyje.
Pasiimkite šį daugkartinio
naudojimo pirkinių krepšį į turgų,
parduotuvę ar bet kur kitur.

Neškite drąsiai,

nes šis krepšys prisideda prie įmonės
„žaliojo” įvaizdžio ir skleidžia pasauliui
vieną svarbiausių mūsų žinučių –
„Pasiimkite savo krepšį, nustokite
naudoti vienkartinius plastikinius
maišelius.”

CheeSmart sūrinėje sūris
visada išliks šviežias ilgesnį
laiką – taupykite pinigus,
neleisdami produktams sugesti.

Bri su
spanguolėmis
ir riešutais
INGREDIENTAI
• 1 valg. š. / 15 ml nesūdyto sviesto
• ¼ puodelio / 75 g konservuotų
abrikosų
• ¼ puodelio / 60 ml apelsinų sulčių
• ⅓ puodelio / 45 g džiovintų spanguolių
• ⅓ puodelio / 55 g riešutų mišinio
• 374 g bri sūrio

CheeSmart sūrinė™

yra revoliucinis sūrio patiekimo indas, iki minimumo
sumažinantis kondensacijos ir kvapo problemą, kai sūris yra
laikomas šaldytuve. Tobula kasdieniam naudojimui, stalo
serviravimui patrauklaus dizaino.
2

1

3

PARUOŠIMAS
1. Microcook 1 l ąsotyje sumaišykite
sviestą, konservuotus abrikosus
ir apelsinų sultis. Uždenkite ir
pašildykite mikrobangų krosnelėje
2 minutes, proceso viduryje
pamaišydami.
2. Į šiltą konservų mišinį įmaišykite
spanguoles ir riešutus.
3. Sūrio peiliu nuo bri viršaus
nupjaukite žievelę, ir sūrį padėkite
ant Ultra Pro dangčio. Aptepkite bri
spanguolių ir riešutų mišiniu.
4. Prieš patiekdami pašildykite
mikrobangų krosnelėje 45 sekundes,
pasirinkę didelę galią, arba įprastinėje
orkaitėje 10-12 minučių 175 °C
temperatūroje (arba kol sūrio vidus
suminkštės).

1 Poliruotas langelis, juosiantis visą
dangtelį, atspindi sūrinės išvaizdos
modernumą ir leidžia matyti viduje esantį
turinį.
2 CondensControl™ tinklelis sutraukia
drėgmę ir pašalina ją į išorę.
3 Dangtelis tinka bet kuriai apverčiamo
padėkliuko pusei: gilesnė pusė didesniam tūriui

5. Apverskite CheeSmart padėkliuką
pakeltais kraštais ir ant jo uždėkite
gatavą bri.
6. Patiekite su traškia duona ar
krekerių asorti.
Papildomi produktai
• Microcook ąsotis 1 L
• Siauroji silikoninė mentelė
• Ultra Pro dangtis
• Sūrio peilis
• CheeSmart sūrinė

4

5

CondensControl principas:
kondensatas pasišalina
per filtrą - taip geriau
ir ilgiau išsaugomas
produktas, o kvapo
dalelės lieka indo viduje
ir neužteršia šaldytuvo
nepageidaujamais kvapais.

4 Šiek tiek už padėkliuko krašto išsikišę
dangtelio krašteliai leidžia lengviau
nukelti dangtelį
5 Padėkliuko paviršiaus padengtas smulkia
faktūra, o kraštai šiek tiek pakelti,
šonuose jis yra siauresnis, kad užimtų
mažiau vietos, tačiau turi kampelius,
patogius laikyti abiem rankomis

NAUDINGI PATARIMAI
• Kad skonis būtų kuo geresnis, sūrį išimkite iš
šaldytuvo ir patiekite jį kambario temperatūros.
• Venkite statyti indą arti šaldytuvo nugarėlės,
kur yra įrengtas šaldomasis elementas. Taip
išvengsite padidėjusio kondensato kaupimosi
jūsų indelyje.
• Kai išimate sūrio gabalėlį iš CheeSmart™
sūrinės, nupjaukite labai ploną riekelę, taip
pašalindami apdžiūvusį paviršių.
• Venkite ant CheeSmart™ dangtelio statyti
kitą CheeSmart™ - tinkleliui yra būtina oro
cirkuliacija.

Įvairių gamybos būdų demonstracija
ir vakarėlių idėjos vos su
2 produktais!

Greitas lašišos tartaras
Salmon
tartare

• 8 kaparėliai
1

2

• 1 laiškinis svogūnas

3

• 200 g lašišos

x8

Lengvas ir kompaktiškas Mažasis Turbo Chef reikalauja minimalios vietos
stalčiuje ar ant stalviršio, o jo lengvai naudojamas mechanizmas padės dar greičiau
paruošti skanius ir sveikus užkandžius, padažus, desertus ar tiesiog susmulkinti
žalumynus ir daržoves jūsų patiekalams pagardinti.

x1

• 30 ml / 1 v.š. alyvuogių
aliejaus
100 g

100 g

• Druskos ir pipirų
1. Sukapokite kaparėlius ir
laiškinį svogūną Mažuoju
Turbo Chef.

4

1 Dangtelis prie korpuso saugiai
pritvirtinamas kaištinių sujungimų pagalba.
Kaištiniam sujungimui skirtos 4 išdrožos
korpuso vidaus viršutinėje dalyje.
2 Ašmenų laikiklis turi 3 aštrius peilius,
kurie nerūdija ir smulkiai sukapoja jūsų
žalumynus.

4 Korpusas yra permatomas ir leidžia matyti,
kaip smulkiai kapojami ingredientai.

2x

• Ašmenų laikiklis turi 3 aštrius peiliukus
• Taigi iš viso ... 12 x 8 x 3
• Mažasis Turbo Chef atlieka darbą, atitinkantį
288 pjūvius peiliu, per mažiau nei 15 sekundžių!!!

5
1
2

Cold
tomato
sauce

• Vidutiniškai ingredientams susmulkinti
prireikia 12 patraukimų

3

4

+

• 6 vyšniniai pomidorai

1

• 1 mažas aštrusis pipiras
• Druskos ir pipirų

x1

• 125 ml riebios grietinėlės
(skystos)

4

• 5 ml citrinos sulčių

2

2

3

= 5 ml

Planuojate vakarėlį?
Naudokite gaminius, kuriuos jau esate gavę dovanų kaip naujas
konsultantas, ir paruoškite greitą demonstraciją, pasinaudodami mūsų
receptais, kuriuos rasite kitame puslapyje.

125 ml

1. Sukapokite vyšninius
pomidorus ir aštrųjį pipirą
Mažuoju Turbo Chef, pridėję
druskos ir pipirų.
2. Gautą masę sukrėskite
į 350 ml greitkratį.

3

Patarimas
vakarėliui!

4. Į 350 ml greitkratį supilkite
alyvuogių aliejų, citrinos sultis,
suberkite druską ir pipirus.
Gerai pakratykite.
5. Visus Mažuoju Turbo
Chef sukapotus produktus
sumaišykite su greitkračio
turiniu.

6x

1

2. Sukapokite 100 g lašišos
Mažuoju Turbo Chef.
3. Susmulkinkite kitus 100 g
lašišos Mažuoju Turbo Chef.

Šaltas
pomidorų padažas

Faktai!

• 1 patraukimas atitinka 8 laikiklio
ašmenų apsisukimus

= 15 ml
= 30 ml

•A
 tlikę 2 ar 3 patraukimus, suimkite
smulkintuvą abiem rankomis ir pakratykite,
kad ingredientai persiskirstytų, po to
pastatykite atgal ant stalviršio ir traukite
virvutę, kol gabalėliai taps norimo dydžio.

3 Korpusas yra neslystantis, todėl Mažasis
Turbo Chef išlieka stabilus ir naudojamas
neslydinėja.

• 15 ml / 1 v.š. citrinos sulčių

3. Supilkite likusius
ingredientus.
4. Gerai pakratykite.
Patiekite kaip padažą ar
mirkalą.

Pjaustyk kaip profesionalas su
Tupperware Mando Junior

1

1 Dangtelis su slankikliu, lengvai atidaromas
ir uždaromas

6

3
4
7

1 Neslystančios kojelės neleidžia slidinėti
ant stalviršio, dubenėlių ir lėkščių.
2 Korpuso paviršius padengtas grioveliais,
sumažinančiais trintį tarp korpuso ir
maisto produkto.
3 Slankiklio padėtis matoma abiejose
korpuso pusėse, kad būtų lengviau
patikrinti nustatymą.

Patarimas
vakarėliui!

5 Permatomas indas netrukdo matyti turinį

2 Oro cirkuliacijos sistemos schema

6 Vidinės grotelės Leidžia orui cirkuliuoti
aplink maistą. Atskiria turinį nuo drėgmės.

3 Slankiklis su žymikliu Integruotos oro
cirkuliacijos sitemos valdymui

4+6Oro srauto sistema Užtikrina šviežumą
net sudėjus dėžutes vieną ant kitos

4 Ventiliacijos angos Ventiliacijos angos
paslėptos po slankikliu. (Vidutinis dangtelis
turi didesnes angas nei mažas dangtelis)

2

Apkepas / Papuošimas

5
6

5

Troškinys / Salotos

4

2

Mando Junior padeda išgauti idealiai lygius griežinėlius sulig
kiekvienu pjūviu. Dar daugiau, jis yra saugus, kompaktiškas ir
ypatingai lengvai naudojamas. Norite dar daugiau? Naudodami
MandoJunior sutrumpinsite gamybos laiką, o tolygiai susmulkinti
ingredientai užtikrins tolygesnį maisto terminį apdorojimą - su
MandoJunior galite rinktis tris skirtingus storius!

1

3

Karpačas / Lazanija
4 Slankiklis korpuso apačioje turi keturias
padėtis, skirtas uždarymui bei ploniems,
vidutiniams ir storiems griežinėliams.
5 Visada naudokite pirštų apsaugą, kad
pjaustytumėte saugiai ir sumažintumėte
produkto likutį.
6 Didelė rankenėlės anga patogiam darbui.
7 Neslystanti rankenėlės apačia leidžia
saugiai dirbti tiek kairiarankiams, tiek
dešiniarankiams.

Planuojate demonstraciją?
Atsineškite ingredientus Ventsmart ir 300 ml dubenėlyje ir paruoškite
šviežias salotas, susmulkinę produktus Mando Junior trintuve

VentSmart
800 ml
Užkirskite kelią maisto švaistymui
savo namuose ir paskatinkite
sveiką mitybą, išlaikydami
vaisių bei daržovių šviežumą
ir tvarką šaldytuve. Unikali
ventiliacijos sistema padeda
reguliuoti atmosferą konteinerio
viduje, subalansuodama į indą
patenkančio ir iš jo išeinančio
deguonies bei anglies dvideginio
srautą. Jį galima reguliuoti,
priklausomai nuo to, kokios
daržovės ir vaisiai yra laikomi,
kad jie ilgiau išliktų švieži.

Patarimas
vakarėliui!

Pasirinkite reikiamą padėtį:
Pusiau atvira:
slankiklio žymiklis
nustatytas ties
piktogramoje
pavaizduotu
pusapskritimiu
- maža anga
dangtelyje
atidaryta nestipriai
ventiliacijai.

Uždaryta:
slankiklio
žymiklis
nustatytas ties
pilnaviduriu
apskritimu
piktogramos
viduryje - abi
dangtelio angos
yra uždarytos.

Planuojate demonstraciją?
Atsineškite žalumynų Ventsmart konteineryje ir nepamirškite
nuskanavę šį QR kodą parodyti video, apie tai, kaip maistas
Ventsmart konteineryje išlieka ilgiau nei šaldytuve.

Atvira:
slankiklio
žymiklis
nustatytas
ties
tuščiaviduriu
apskritimu abi angos yra
atviros pilnai
ventiliacijai.

Jūs ne vieni!

Dalyvaukite 3 mokymuose savo distribucijoje ir pasirinkite 3 produktus,
kuriuos naudosite būsimuose vakarėliuose.
Prisijunkite prie mokymų, kad sužinotumėte daugiau apie mūsų
produktų asortimentą, vakarėlių idėjas ir pardavimo priemones
Sužinokite, kaip kviesti ir mokyti naujokus, kurti savo grupę ir pasinaudoti proga tapti
Tupperware vadove.

Už kiekvienus mokymus iš 3, kuriuose sudalyvausite, galėsite
rinktis 1 EcoPure buteliuką Senis Besmegenis 350 ml
arba 1 x Samba dubuo 550 ml.

PRADĖKITEJAU DABAR
DALIJIMASIS GALIMYBE

Įvaldę vakarėlių meną, pradėkite galvoti, kaip sukurti savo komandą drauge su
kitais, kuriuose ateityje matote kaip būsimus konsultantus. Dalindamiesi Galimybe
padedate šiem būsimiems lyderiams pamatyti naujus kelius jų gyvenime.
Kaip atrasti šiuos gabius naujuosius konsultantus, kurie prisijungtų prie Jūsų komandos?
Pagalvokite, kas galėtų tapti Jūsų naujuoju
konsultantu.
Tai paprasta... beveik bet kas ir bet kur:

Taigi, atkreipkite dėmesį į tuos, kurie
išsiskiria tokiomis ypatybėmis:

+ Jūsų vakarėliai

+ Malonus charakteris

+ Jūsų vaiko darželis
+ Jūsų bankas
+ Jūsų taksi vairuotojas
+ Jūsų gydytojo laukiamasis

1 pasirinkimas

+ Jūsų šeimos susibūrimas

DATA:

+ Piknikas su kaimynais/bendruomenės
susiėjimas

TEMA:
Mokymuose dalyvauta

2 pasirinkimas
DATA:

+ Jūsų restorano padavėjas
+ Jūsų parduotuvės darbuotojas
ECOPURE BUTELIUKAS SENIS BESMEGENIS 350 ml
Daugkartinio naudojimo ekologiškas būdas atsigaivinti
ir palaikyti skysčių balansą organizme, visiems laikams
atsisakant vienkartinių vandens buteliukų! Susipažinkite
su visu EcoPure butelių asortimentu mūsų kataloge,
psl.: 8-9.

TEMA:
Mokymuose dalyvauta

3 pasirinkimas
DATA:
TEMA:
Mokymuose dalyvauta

SAMBA DUBUO 550 ml
Samba dubenyje 550 ml patiektos salotos atrodo
dar spalvingiau ir skaniau. Šis dubuo taip pat puikiai
tinka kasdieniams užkandžiams. Sudėkite riešutus ar
džiovintus vaisius į Samba dubenėlius, kad kiekvienas
šeimos narys turėtų savo skanėstų porciją.

+ Jūsų parapijos nariai

+ Miela šypsena
+ Draugiškas nusiteikimas
+ Susidomėjimas produktais
+ Supratimas, kokią žinutę siekiate perduoti
Užmegzkite pokalbį ir ryšį su šiuo
potencialiu Jūsų naujuoju konsultantu.
Į ką atkreipti dėmesį klausantis jo?
+ Kas vyksta jo gyenime
+ Kas jam svarbu
+ Ar jis/ji ieškosi naujo darbo?

+ Jūsų kirpėja/manikiūro meistrė

+ Ar jis/ji užsiminė norintys užsidirbti
papildomų pinigų?

+ Jūsų vaiko mokytojas

+ Vėl gi, ar jį/ją domina produktai?

+ Jūsų nekilnojamojo turto agentas
+ Jūsų augintinio priežiūros specialistas
+ Jūsų masažistas

Vakarėliai yra
mūsų darbas!

Kontaktų sąrašas
Viskas priklauso nuo to, ką pažįstate. Kad galėtumėte pradėti,
užrašykite žemiau vardus
Draugai

Kaip Tupperware konsultantas, Jūs turite teisę į nuolaidas visiems kataloge esantiems
produktams ir specialiems pasiūlymams, kuriuos užsakysite. Jei norite, kad
TUPPERWARE taptų Jūs nauju papildomu darbu, ir pageidaujate pasinaudoti nuolaida,
kaip papildomu mėnesiniu uždarbiu, suplanuokite savo pardavimus, demonstracijas ir
Vakarėlius ateinančioms savaitėms ir mėnesiams.

Kaip pradėti?

Sudarykite savo potencialių klientų sąrašą ir
pasiūlykite jiems produktus, kuriuos pažįstate.

Šeima

Kiek Jums reikia klientų, kad uždirbtumėte
savo pirmuosius 60€?
Bazinė nuolaida: 23,5%

Pateikiate užsakymą, kurio min. vertė yra 255

€, kas reiškia:
24 klientus, perkančius Eazy greitkratį 350 ml

Pažįstami

ARBA

8 x CheeSmart sūrinė

ARBA

6 x Mažasis Turbo Chef

Kaimynai

Sveikiname!
Jūs gausite 60 eurų nuolaidą ir dovaną už aktyvumą*
Norite sužinoti daugiau? Paklauskite savo Distributoriaus apie didesnes nuolaidas
ir dalyvaukite mokymuose, kad sužinotumėte, kaip veiksmingai demonstruoti ir
siūlyti TUPPERWARE produktus.

* pardavimų lygis, reikalingas gauti dovaną už aktyvumą, gali skirtis.

Vaikų draugų tėvai

ATSIMINKITE:
Mano grupės
pavadinimas

Mano
konsultanto ID

Užsakymai
priimami iki

Nuoroda į sistemą
užsakymams siųsti

PAKVIETUSIO KONSULTANTO KONTAKTAI
Vardas
Adresas
Telefonas
El. paštas

MANO DISTRIBUTORIAUS KONTAKTAI
Vardas
Adresas
Telefonas
El. paštas
Savaitinių susirinkimų
laikas ir vieta

Prisijunkite prie TUPPERWARE šeimos linksmybių ir apsilankykite pas mus čia:

www.facebook.com/tupperwarehomecee, www.instagram.com/tupperwareincee

©2020 „Tupperware”. Visos teisės saugomos. „Tupperware” prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.” Nuosavybė.

