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TR PICAL
DREAM

* prekių kiekis ribotas

2021 05 03 - 2021 05 30
(19-22 savaitės)



PASIŪLYMAS UŽ AKTYVUMĄ

*  Suma nebus įskaičiuota 
į mažmeninės prekybos 
pardavimus

*  Prekių kiekis ribotas

NAUJIENA

Specialus 
pasiūlymas, tik 
konsultantams

13,00 €*

1. Talpa
Užpildyto buteliuko talpa 
– 880 ml. Talpa, pildant 
iki užpildymo linijos 
šaldymui šaldiklyje – 750 
ml. Visa talpa nurodyta 
ant butelio kaklelio.

2. Briaunelės
Briaunuotas buteliuko 
paviršius – patogiau 
laikyti, kai buteliukas 

šaltas. Dėl šių briaunelių 
XtremAqua buteliuką 
atpažinsite akimirksniu. 

3. Žemės riešuto forma
Dėl ergonomiškos 
formos buteliuką patogu 
laikyti net tada, kai jis yra 
slidesnis, nes išėmėte iš 
šaldiklio.

4. Paprastas ar 
atlenkiamas dangtelis
Galima naudoti abiejų 
tipų buteliukų dangtelius. 
Naudokite XtremAqua 
dangtelius, nes jie 

pagaminti iš šaldymui 
tinkamos medžiagos.

5. Maksimalaus užpildymo 
linija
Linija, iki kurios užpildomas 
buteliukas, jei norite šaldyti 
šaldiklyje.

6. „MaxImpact“ medžiaga
XtremAqua yra mūsų pirmas 
buteliukas, pagamintas iš 
„MaxImpact“ – tai itin patvari 
medžiaga, atspari smūgiams 
net tuomet, kai buteliukas 
sušalęs.
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NAUJIENA

BUTELIUKAS, 
TINKAMAS 
ŠALDYMUI

GREITAS STARTAS 1

GREITAS STARTAS 2

19 savaitė

20 savaitė

Kai per pirmąją mėnesio savaitę (19 savaitė)
parduosite prekių už 200 eurų, jūs gausite:
Metalinis kelioninis termosas 
430 ml / Ø 7x 23,5 cm
AC211901

Kai per antrąją mėnesio savaitę  
(20 savaitė) parduosite prekių už  
180 eurų, jūs gausite:
XtremAqua buteliukas 880 ml (2 vnt.)
(su užsukamu dangteliu)
AC212001
Pastaba: tik mūsų naujiems konsultantams: jūsų 
pirmasis 50 eurų užsakymas neįskaičiuojamas į 
bendrą sumą norint pasiekti Greito Starto lygį.

19-22 savaitės
Kai per 4 savaites (19–22 savaitės) 
parduosite prekių bent už 100 eurų, 
jūs galėsite įsigyti
Tupperware kaukių rinkinį 
už specialią kainą:
Kaukių rinkinį sudaro:
2 x maišeliai
2 x kaukės
4 x filtrai
AO211901



DOVANOS
UŽ AKTYVUMĄ
19-22 savaitės

NAUJOS
SPALVOS

NAUJOS
SPALVOS

500 €
Kai per 4 mėnesio savaites (19–22 savaitės) 
parduosite prekių už 500 eurų, jūs gausite:
Eleganzia dubuo 600 ml (2 vnt.)
Eleganzia lėkštė
Eleganzia serviravimo indas 1,5 l
AC211902

750 €
Kai per 4 mėnesio savaites (19–22 savaitės)
parduosite prekių už 750 eurų, jūs gausite:
Eleganzia dubuo 2,3 l
Eleganzia dubuo 600 ml (2 vnt.)
Eleganzia lėkštė
Eleganzia serviravimo indas 1,5 l
AC211903

1200 €
Kai per 4 mėnesio savaites  
(19–22 savaitės) parduosite prekių už 
1200 eurų, jūs gausite:
Silikono forma Kriauklelės
Eleganzia dubuo 3,2 l
Eleganzia dubuo 2,3 l
Eleganzia dubuo 600 ml (2 vnt.)
Eleganzia lėkštė
Eleganzia serviravimo indas 1,5 l
AC211904

1600 €
Kai per 4 mėnesio savaites  
(19–22 savaitės) parduosite prekių  
už 1600 eurų, jūs gausite:
UltraPro apvalusis 5 l
Silikono forma Kriauklelės
Eleganzia dubuo 3,2 l
Eleganzia dubuo 2,3 l
Eleganzia dubuo 600 ml (2 vnt.)
Eleganzia lėkštė
Eleganzia serviravimo indas 1,5 l
AC211905



NAUJIENA

DOVANOS UŽ
NAUJOKUS
19-22 savaitės

Buteliukas į 
komplektą 
neįeina

*Kad gautų dovaną, naujoką pakvietęs konsultantas taip pat turi būti asmeniškai aktyvus šiuo laikotarpiu.

Specialus
pasiūlymas

naujoką
pakvietusiems

konsultantams!
5,00 €*

JEIGU TURITE DAUGIAU KAIP 2 KVALIFIKUOTUS NAUJOKUS,  
GAUSITE DAUGIAU DOVANŲ.

PVZ.: UŽ 3 KVALIFIKUOTUS NAUJOKUS GAUSITE DOVANĄ UŽ 2 KVALIFIKUOTUS NAUJOKUS + 
DOVANĄ UŽ 1 KVALIFIKUOTĄ NAUJOKĄ.

NAUJAS
DIZAINAS

PASIŪLYMAS UŽ NAUJOKO 
PAKVIETIMĄ

Už kiekvieną naujoką, pateikusį 
50 eurų vertės užsakymą, galite 
įsigyti*.
Mažasis austriukas Copacabana
Sumuštinių dėžutė Copacabana 
RO211901

1 KVALIFIKUOTAS NAUJOKAS
Premija už 1 kvalifikuotą naujoką per
šias 4 savaites (19–22):
Paplūdimio pagalvė Copacabana
Paplūdimio žaidimas "Sugauk kamuoliuką" Copacabana
Įmautė buteliui Copacabana
RE211901

2 KVALIFIKUOTI NAUJOKAI
Premija už 2 kvalifikuotus naujokus
per šias 4 savaites (19–22):
Apvalusis rankšluostis Copacabana
Ø 161 cm
Paplūdimio pagalvė Copacabana
Paplūdimio žaidimas "Sugauk kamuoliuką" Copacabana
Įmautė buteliui Copacabana
RE211902

*  Suma nebus įskaičiuota 
į mažmeninės prekybos 
pardavimus



GRUPIŲ VADOVIŲ
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS
19-22 savaitės

NAUJIENA

NAUJIENA

40
 c

m

2500 EURŲ + 1 NAUJOKAS
Kai per šias 4 savaites (19–22 savaitės)
grupė parduos prekių už 2500 eurų ir
vadovė pakvies 1 kvalifikuotą naujoką, o
5 aktyvūs konsultantai parduos prekių
ne mažiau kaip už 160 eurų, vadovė gaus
dovanų:
Sulankstomi akiniai nuo saulės Copacabana
Kepuraitė Copacabana
Didelis paplūdimio krepšys Copacabana
UM211901

4500 EURŲ + 3 NAUJOKAI
Kai per šias 4 savaites (19–22 savaitės) grupė 
parduos prekių už 4500 eurų ir pakvies 3 
kvalifikuotus naujokus (iš kurių bent vienas 
vadovės), o 10 aktyvių konsultantų parduos 
prekių ne mažiau kaip už 160 eurų, vadovė gaus 
dovanų:
Modulinė karuselė
Kuprinė-šaltkrepšis Copacabana
Pripučiamas kamuolys Copacabana
Permatoma kosmetinė Copacabana
Sulankstomi akiniai nuo saulės Copacabana
Kepuraitė Copacabana
Didelis paplūdimio krepšys Copacabana
UM211903

3500 EURŲ + 2 NAUJOKAI
Kai per šias 4 savaites (19–22 savaitės) 
grupė parduos prekių už 3500 eurų ir 
pakvies 2 kvalifikuotus naujokus (iš 
kurių bent vienas vadovės), o 8 aktyvūs 
konsultantai parduos prekių ne 
mažiau kaip už 160 eurų,  
vadovė gaus dovanų:
Pripučiamas kamuolys Copacabana
Permatoma kosmetinė Copacabana
Sulankstomi akiniai nuo saulės 
Copacabana
Kepuraitė Copacabana
Didelis paplūdimio krepšys 
Copacabana
UM211902



Kai pasieksite visas kelionių kryptis, gausite svajonių 
apdovanojimą!
Kaip pasiekti kelionių kryptis?
Kiekvieną savaitę parduokite gaminių už 160 eurų!

Kopakabana
Pardavimai už 160 eurų 

KONSULTANTŲ

IŠŠŪKIS

Dovana
Havajai
Pardavimai už  
160 eurų 

Ibisa
Pardavimai už 160 eurų 

Maldyvai
Pardavimai už  
160 eurų 

TR PICAL
DREAM

6000 EURŲ + 4 NAUJOKAI
Kai per šias 4 savaites (19–22 savaitės) grupė parduos prekių už 6000 eurų ir 
pakvies 4 kvalifikuotus naujokus (iš kurių bent vienas vadovės), o 12 aktyvių 
konsultantų parduos prekių ne mažiau kaip už 160 eurų, vadovė gaus 
dovanų:
36 cm Tchefseries keptuvė paeljai  
Tchefseries keptuvės paeljai dangtis 36 cm  
Modulinė karuselė
Kuprinė-šaltkrepšis Copacabana
Pripučiamas kamuolys Copacabana
Permatoma kosmetinė Copacabana
Sulankstomi akiniai nuo saulės Copacabana
Kepuraitė Copacabana
Didelis paplūdimio krepšys Copacabana
UM211904



*  Dėl išsamios informacijos 
kreipkitės į savo distributorių.

Kai gegužės mėnesį (19–22 savaites) 
pasieksite grupės vadovių Tropinės 
svajonės iššūkį, gausite specialią 
dovaną:

GRUPIŲ VADOVIŲ

IŠŠŪKIS

TR PICAL
DREAM

„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.


