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2021 05 31 - 2021 06 27
(23–26 savaitės)

ATRASKITE

vaiką savyje



Pastaba tik naujokams: siekiant Greito starto, pirmasis 50 eurų  
vertės užsakymas neįtraukiamas į bendrą sumą.

GREITAS STARTAS
23 savaitė
Kai per pirmąją mėnesio savaitę (23 savaitę) parduosite prekių  
už 200 eurų, gausite:
Eco buteliukas, stačiakampis 500 ml – islandiškai žydras
Eco buteliukas, stačiakampis 500 ml – rožinis
Eco buteliukas, stačiakampis 500 ml – lašišos spalvos
Eco buteliukas, stačiakampis 500 ml – geltonas
AC212301

MĖNESIO PARDAVIMŲ
IŠŠŪKIS
23-26 savaitės

450 €

650 €
Kai per 4 mėnesio savaites (23-26 savaitės)
parduosite prekių už 650 eurų, jūs gausite:
Eco + Luncheon lėkštės (4 vnt.)
Aloha dubuo 450 ml (3 vnt.)
Aloha puodelis su lygiu dangteliu (4 vnt.)
AC212303

NAUJOS 
SPALVOS

NAUJOS 
SPALVOS

NAUJA
MEDŽIAGA

NAUJA

Kai per 4 mėnesio savaites (23-26 savaitės)
parduosite prekių už 450 eurų, jūs gausite:
Aloha dubuo 450 ml (3 vnt.)
Aloha puodelis su lygiu dangteliu (3 vnt.)
470 ml / Ø 9,5 x 12,4 cm
AC212302



850 €

1250 €

Kai per 4 mėnesio savaites (23-26 savaitės)
parduosite prekių už 850 eurų, jūs gausite:
Slim Line ąsotis 1 l (2 vnt.)
Eco + Luncheon lėkštės (4 vnt.)
Aloha dubuo 450 ml (3 vnt.)
Aloha puodelis su lygiu dangteliu (4 vnt.)
AC212304

1. Įdėkite mėsą, žuvį ar daržoves 
į indą, užpilkite marinatu ir 
uždenkite dangteliu.
2. Įdėkite į šaldytuvą.
3. O dabar tiesiog kas tris 
ar keturias valandas jį 
apverskite. Dangtelis neleis 
skysčiui ištekėti, tačiau 
rekomenduojame vartant indą 
laikyti virš kriauklės.
4. Tam, kad nuimtumėte 
dangtelį, spustelėkite dangtelio 
vidurį, o tada atleiskite kiekvieną 
iš keturių kampų.

Kai per 4 mėnesio savaites (23-26 savaitės)
parduosite prekių už 1250 eurų, jūs gausite:
Season Serve
1,9 l / 31,8 x 26,7 x 11,5 cm
Slim Line ąsotis 1 l (2 vnt.)
Eco + Luncheon lėkštės (4 vnt.)
Aloha dubuo 450 ml (3 vnt.)
Aloha puodelis su lygiu dangteliu (4 vnt.)
AC212305

NAUJA 
SPALVA

Pats geriausias būdas pagardinti ir patiekti 
mėsą, žuvį ar daržoves!

DOVANOS
UŽ NAUJOKUS
23-26 savaitės

PASIŪLYMAS  
UŽ NAUJOKĄ
Kai pakviesite 1 naują konsultantą, 
pateikusį 50 EUR užsakymą,
galite įsigyti šį produktą už 
specialią kainą*.
Eco buteliukas - varlytė 350 ml
RO212301

Specialus 
pasiūlymas 
tik naujokų 

pakvietusiems 
konsultantams!

1,00 €*

* Suma nebus įskaičiuota į mažmeninės prekybos pardavimus



Ideali vieta mikropluošto gaminiams laikyti

1 KVALIFIKUOTAS NAUJOKAS

2 KVALIFIKUOTI NAUJOKAI

3 KVALIFIKUOTI NAUJOKAI
Premija už 1 kvalifikuotą naujoką per 
šias 4 savaites (23–26), yra:
Signature Line, stačiakampis 5,5 l
RE212301

Premija už 2 kvalifikuotus naujokus per šias 4 savaites (23–26), yra:
Perdirbto mikropluošto kilpinė šluostė stiklui valyti (2 vnt.)
Perdirbto mikropluošto langų šluostė (2 vnt.)
Universali perdirbto mikropluošto šluostė (2 vnt.)
Signature Line, stačiakampis 5,5 l
RE212302

Premija už 3 kvalifikuotus naujokus per šias 4 savaites (23–26), yra:
Perdirbto mikropluošto grindų šluostė
Perdirbto mikropluošto dulkių šluostė (2 vnt.)
Perdirbto mikropluošto indų šluostė (2 vnt.)
Perdirbto mikropluošto kilpinė šluostė stiklui valyti (2 vnt.)
Perdirbto mikropluošto langų šluostė (2 vnt.)
Universali perdirbto mikropluošto šluostė (2 vnt.)
Signature Line, stačiakampis 5,5 l
RE212303

GAMINIO 
SAVYBĖS

SUSIJUSI NAUDA

Tausojančios 
medžiagos

Padėkite planetai ne tik naudodami tvarius daugkartinius gaminius ir mažiau 
chemikalų, bet ir naudodami perdirbtas mikropluošto medžiagas tam, kad 
sumažintumėte išteklių eikvojimą.

Specialus audinys Valykite namus švariai ir saugiai naudodami mažiau cheminių valiklių. Tai ypač 
svarbu tiems, kurių oda alergiška ir jautri. Dabar galite išvalyti namus aplinką 
tausojančiu ir ekonomišku būdu.

Unikalus dizainas Mūsų mikropluošto gaminiai yra patvaresni nei kiti produktai. Mikropluošto 
gaminių apvadai išlaiko jų formą ir kokybę.

Įvairių dydžių Mūsų mikropluošto šluostės yra įvairių raštų, tekstūrų, spalvų bei dydžių ir tinka 
įvairiems valymo darbams atlikti.

Kilpelė pakabinti Kiekviena mikropluošto šluostė turi etiketę su kilpele, už kurios paprasta ją 
pakabinti ir išdžiovinti. Etiketėje nurodytos skalbimo instrukcijos ir medžiagos 
sudėtis.

Žemė apvali. Geri darbai grįžta. Vengiame eikvoti gamtinius išteklius, todėl kuriame 
gaminius, kurie mums padeda kuo geriau išnaudoti tai, ką
turime. Visa tai ir yra žiedinės ekonomikos esmė: perdirbame medžiagas, kurios kitu atveju 
atsidurtų sąvartyne. Būtent todėl sukūrėme perdirbto mikropluošto gaminius. Jie pagaminti
iš 80 proc. perdirbto poliesterio ir 20 proc. gryno poliamido. Šis pluoštas yra toks pat 
patvarus ir įvairiapusis kaip ir naujas.

* Tam kad gautų dovaną už naujoką, naują konsultantą pakvietęs 
asmuo šį laikotarpį turi būti aktyvus.

NAUJA 
MEDŽIAGA

NAUJA 
MEDŽIAGA



GRUPIŲ VADOVIŲ 
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS
23-26 savaitės

2000 EURŲ +  
1 NAUJOKAS

3000 EURŲ +  
2 NAUJOKAI

Kai per šias 4 savaites (23-26 savaitės)
grupė parduos prekių už 2000 eurų ir
vadovė pakvies 1 kvalifikuotą naujoką,  
o 5 aktyvūs konsultantai parduos prekių
ne mažiau kaip už 160 eurų,  
vadovė gaus dovanų:
TurboChef smulkintuvas
UM212301

Kai per šias 4 savaites (23-26 savaitės) grupė parduos prekių už 3000 eurų  
ir pakvies bent 2 kvalifikuotus naujokus (iš kurių bent 1 vadovės),  
o 8 aktyvūs konsultantai parduos prekių ne mažiau kaip už 160 eurų,  
vadovė gaus dovanų:
Allegra dubuo 5 l
TurboChef smulkintuvas
UM212302

SŪRIO PYRAGAS
SU AVIETĖMIS
Paruošimo trukmė: 30 min.
Kepimo laikas: 25 min.
Palikti pastovėti: 30 min.

INGREDIENTAI (6 PORCIJOMS)
• 300 g kreminio sūrio
• 35 g cukraus
• 1 kiaušinis (vidutinio dydžio)
• 80 g belgiškų ar kitų sviestinių sausainių
• 30 g tirpinto sviesto
• 125 g aviečių
• 1 valg. š. cukraus pudros (± 15 ml)

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 6 th / 180 °C.
2. 2 l talpos EZ Mix N Store ąsotyje plakimui 
ir, naudodami Plakimo šluotelę, sumaišykite 
kreminį sūrį su cukrumi.
Įmuškite kiaušinį ir plakite tol, kol masė 
taps tolygi.
3. Sutrupinkite sausainius ir sumaišykite 
juos su tirpintu sviestu.
4. Padėkite Silikoninę žiedų formą formą 
ant šaltų orkaitės grotelių.
5. Paskirstykite kreminio sūrio masę 
Silikono formos grioveliuose, o sausainių 
trupinius ant viršaus. Švelniai prispauskite 
plona silikonine mentele.
6. Kepkite apie 25 min. Prieš išimdami iš 
formos, leiskite atvėsti.
7. Naudodami TurboChef smulkintuvą 
sumaišykite avietes su cukraus pudra, o 
tada perkoškite per sietelį. Taip gausite 
uogų užpilą be sėklyčių.
8. Šaltus sūrio pyrago žiedelius patiekite su 
uogų užpilu.

NAUDOTI 
PROUKTAI

Plonoji silikoninė mentelė, K18 
– rasite 37 katalogo puslapyje

Plakimo šluotelė, K13 – 
rasite 37 katalogo puslapyje

TurboChef
smulkintuvas

Silikoninė žiedų forma, 
L25 – rasite 47 katalogo 
puslapyje

EZ Mix N Store  
ąsotis, 1,25 l



Kai per šias 4 savaites 
(23–26 savaites) parduosite 
prekių už 480 eurų ir 
pakviesite bent 2 naujokus, 
gausite apdovanojimą–
siurprizą

KONSULTANTŲ 
IŠŠŪKIS

Kai per šias 4 savaites (23-26 savaitės)
grupė parduos prekių už 4000 eurų ir 
pakvies bent 3 kvalifikuotus naujokus 
(iš kurių bent 1 vadovės), o 10 aktyvių 
konsultantų parduos prekių ne 
mažiau kaip už 160 eurų,  
vadovė gaus dovanų:
Micro+3 troškintuvas 3 l
Allegra dubuo 5 l
TurboChef smulkintuvas
UM212303

Kai per šias 4 savaites (23-26 savaitės) grupė parduos prekių už 4500 eurų ir pakvies 
bent 4 kvalifikuotus naujokus (iš kurių bent 1 vadovės), o 12 aktyvių konsultantų 
parduos prekių ne mažiau kaip už 160 eurų, vadovė gaus dovanų:
Allegra serviravimo lėkštė
Micro+3 troškintuvas 3 l
Allegra dubuo 5 l
TurboChef smulkintuvas
UM212304

Apdovanojimas–siurprizas!

160 EUR

160 EUR

160 EUR

NAUJOKAS NAUJOKAS1 1

Dabar, kai pasaulis 
taip beprotiškai skuba, 

prašome jūsų akimirkai 
sustoti ir prisiminti 

vaikystėje atrastos 
draugystės džiaugsmą ir
tą nuostabų jausmą, kai 

esi komandos dalis.
Šį mėnesį kviečiame 

vėl prisiminti, ką reiškia 
žaisti, o savo rezultatus 
galite kas savaitę sekti 

naudodami šias klases!

4000 EURŲ + 3 NAUJOKAI

4500 EURŲ + 4 NAUJOKAI



Kai per šias 4 savaites (23–26 sav.) 
parduosite prekių už 1 500 eurų  
ir pakviesite bent 4 naujokus  
(2 asmeninius ir 2 grupinius), 
gausite apdovanojimą–siurprizą.

GRUPĖS VADOVŲ
IŠŠŪKIS

Apdovanojimas–siurprizas! 500 EUR

500 EUR

500 EUR

NAUJOKAI NAUJOKAI
2 2

Nepamirškite, 
iki geriausių 
rezultatų 
teliko vos keli 
žingsniai!

„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 problemų, trūkstami daiktai bus pakeisti panašiomis skirtingos spalvos
ar tos pačios kainos prekėmis.
Skrajutėje pavaizduota produktų spalva gali šiek tiek skirtis nuo realaus produkto spalvos.
©2021 „Tupperware”. Visos teisės saugomos.
„Tupperware” prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.


