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* kol pakaks turimų atsargų 

2021-03-01 – 2021-03-28
(10–13 savaitės) 



GREITA PRADŽIA

PASIŪLYMAS UŽ 
AKTYVUMĄ

10 savaitė

10-11 savaitės

Kai per pirmąją mėnesio savaitę (10 savaitė) 
parduosite prekių už 200 eurų, jūs gausite:
Sudedami dubenėliai (2 kompl.)
Viename komplekte yra 2 vnt.
AC211001

Per 10-11 savaites pardavę prekių už 
450 eurų, galėsite įsigyti šį produktą 
už ypatingą kainą*:
Supersonic mažasis smulkintuvas
AO211001

500 €

750 €

Kai per 4 mėnesio savaites  
(10-13 savaitės) parduosite prekių  
už 500 eurų, jūs gausite:
Prism dubuo 500 ml (4 vnt.)
Prism desertinės lėkštės (4 vnt.) 
AC211002

Kai per 4 mėnesio savaites  
(10-13 savaitės) parduosite prekių  
už 750 eurų, jūs gausite:
Prism dubuo 2 l
Prism stiklinės 475 ml (2 kompl.)
Prism dubuo 500 ml (4 vnt.)
Prism desertinės lėkštės (4 vnt.)
AC211003

*  suma nebus įskaičiuota 
į pardavimus

Specialus  
pasiūlymas –  

tik Jums!
10,00 €*

DOVANOS UŽ  
AKTYVUMĄ
10-13 savaitės

NAUJA 
KARTA

NAUJIENA

NAUJOS
SPALVOS

Pastaba: tik mūsų naujiems konsultantams: jūsų pirmasis 50 eurų užsakymas neįskaičiuojamas  
į bendrą sumą norint pasiekti Greito Starto lygį.



1200 €

1600 €

Kai per 4 mėnesio savaites (10-13 savaitės) 
parduosite prekių už 1200 eurų, jūs gausite:
Supersonic aukštasis smulkintuvas
Prism dubuo 2 l (2 vnt.)
Prism stiklinės 475 ml (3 kompl.)
Prism dubuo 500 ml (4 vnt.)
Prism desertinės lėkštės (4 vnt.)
AC211004

Kai pasieksite „Greitą 
startą“ 10 savaitę ir 
turėsite kitą užsakymą 
mažiausiai 110 eurų sumai 
iki mėnesio pabaigos (11, 12 
ar 13 savaitės), Jūsų lauks 
dovana NAUJIENA:
Allegra aukšti puodeliai 
(2 vnt.)

PRODUKTO SAVYBĖS PRIVALUMAI
Sumaniai suprojektuoti 
ašmenys 

Dvigubai sutrumpinkite pjaustymo laiką dėl patentuoto ašmenų dizaino – 
šie ašmenys stumdo maistą aukštyn ir žemyn ir susmulkina jį greičiau su 
mažiau patraukimų.

Sustiprintas traukimo 
trosas 

Naudojant šį rankinį virtuvinį prietaisą nereikia elektros – vienas 
patraukimas suka ašmenis

Stumiamas ir pasukamas 
dangtelis 

Dangtelio „Spustelk ir pasuk“ sistema leidžia lengvai išardyti ir surinkti 
vienu pasukimu. Lengva naudoti, lengva valyti!

420 nerūdijančiojo plieno 
ašmenys

Nerūdijančiojo plieno ašmenys ilgiau išlieka aštrūs, yra atsparūs rūdijimui 
bei korozijai ir kiekvieną kartą užtikrina tikslius pjūvius.

Papildomi priedai Mentelės greitai sumaišo įvairių rūšių tešlą.
Ašmenų laikiklis be 
kiaurymės viršuje

Jokių užstrigusių produktų – jokio maisto švaistymo

Automatinis rankenėlės 
nustatymas 

Naujo dizaino rankenėlė ir dangtelis palengvina naudojimą ir leidžia 
sutelkti dėmesį į valgio ruošimą! 

Dvigubo iššūkio galia Konsultantams

NAUJA 
KARTA

NAUJA 
KARTA

NAUJA 
KARTA

Kai per 4 mėnesio savaites (10-13 savaitės) 
parduosite prekių už 1600 eurų, jūs gausite:
Supersonic ExtraChef
Prisms ąsotis 2 l
Prism dubuo 3,5 l
Supersonic aukštasis  
smulkintuvas
Prism dubuo 2 l (2 vnt.)
Prism stiklinės 475 ml  
(3 kompl.)
Prism dubuo 500 ml (4 vnt.)
Prism lėkštės (4 vnt.)
AC211005

NAUJOS
SPALVOS

NAUJOS
SPALVOS

* Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo platintoją

Įveikite "Dvigubą iššūkį" ir gaukite  
dovanų NAUJIENĄ
Eco kvadratinis buteliukas 500 ml-
Eco kvadratinis buteliukas 500 ml - rožinis

Dvigubo iššūkio galia Grupių vadovėms



DOVANOS UŽ 
NAUJOKUS
10-13 savaitės

PASIŪLYMAS UŽ NAUJOKO PAKVIETIMĄ

1 KVALIFIKUOTAS NAUJOKAS

2 KVALIFIKUOTI NAUJOKAI 

NAUDOJIMAS

ARBA
Už kiekvieną pakviestą naujoką, pateikusį 
bent 50€ užsakymą, galite įsigyti šį produktą 
už specialią kainą*
Pirkinių krepšys XL su užtrauktuku
RO211001

*  suma nebus įskaičiuota į pardavimus

Dovana už 1 kvalifikuotą naujoką  
per šias 4 savaites (10-13), yra:
Signature Line stačiakampis 5.5 l
18 cm x 26 cm (aukštis)
RE211001

Dovana už 2 kvalifikuotus 
naujokus per šias  
4 savaites (10-13), yra:
Signature Line stačiakampis 
5.5 L (2 vnt.)
RE211002

Galite įsigyti
Fashion Flask-Urban Move (410 ml) gertuvę
už specialią kainą: 10,00 eurų
RO211002 

Kai pakviesite 2 kvalifikuotus naujokus, 
galėsite gauti dovanų 2 vnt. Signature line 
ARBA įsigyti Urban Move Fashion gertuvę 
410 ml už 10,00 eurų.

Specialus 
pasiūlymas 
tik naujokų 

pakvietusiems 
konsultantams

3,00 €*

Sumažink, Panaudok 
pakartotinai, Perdirbk

NAUJA 
SPALVA

Daiktas, vertas 
pasipuikuoti!

*  suma nebus įskaičiuota į pardavimus

„Signature Line stačiakampis“ turi daug panaudojimo būdų. Jis 
gali būti naudojamas virtuvėje, spintelėje, lentynoje, ant stalviršio 
ir stalčiuje; arba vonioje, dirbtuvėje ar namų kabinete didesniam 
kiekiui maisto produktų, rankdarbių, raštinės reikmenų laikyti.
Šį konteinerį taip pat gali būti naudoti daiktams gabenti 
vertikalioje padėtyje.
Spintelėje, lentynoje ar ant stalviršio:
•  Šį konteinerį naudokite sausiems maisto produktams laikyti, 

pavyzdžiui, džiovintiems vaisiams, cukraus kubeliams, 
sausainiams, šokoladukams, pyragėliams, taip pat ryžiams, 
miltams, makaronams.

Stalčiuje:
•  naudokite raštinės reikmenims, tokiems kaip rašikliai, pieštukai, 

priminimo lapeliai, taip pat vaistams laikyti. Jame taip pat galite 
laikyti žaislus ar rankdarbius. 

NAUJIENA

10,00 €



GRUPIŲ VADOVIŲ 
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS
10-13 savaitės

4500 EURŲ + 3 NAUJOKAI

6000 EURŲ + 4 NAUJOKAI

3500 EURŲ + 2 NAUJOKAI

Kai per šias 4 savaites (10-13 savaitės)
grupės pardavimai pasieks 4500 eurų ir
bus pakviesti bent 3 kvalifikuoti naujokai (iš kurių 
bent vienas vadovės), o 14 aktyvių konsultantų 
parduos prekių už 160 eurų, vadovė gaus dovaną
Tchefseries Cottage prikaistuvis 3 l
Carry Totebag Early rankinė
Kosmetikos krepšys Early
A6 užrašų knygelė Early
Sportinė gertuvė 600 ml
UM211003

Kai per šias 4 savaites (10-13 savaitės) grupės pardavimai pasieks 6000 eurų ir
bus pakviesti bent 4 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės),  
o 16 aktyvių konsultantų parduos prekių už 160 eurų, vadovė gaus dovaną
Pro Asian Vegetable Chopper
Tchefseries Cottage prikaistuvis 3 l
Carry Totebag Early rankinė
Kosmetikos krepšys Early
A6 užrašų knygelė Early
Sportinė gertuvė 600 ml
UM211004

Kai per šias 4 savaites (10-13 savaitės)
grupės pardavimai pasieks 3500 eurų ir
bus pakviesti bent 2 kvalifikuoti 
naujokai (iš kurių bent vienas vadovės), 
o 10 aktyvių konsultantų parduos 
prekių už 160 eurų, vadovė gaus 
dovaną
Carry Totebag Early rankinė
Kosmetikos krepšys Early
A6 užrašų knygelė Early
Sportinė gertuvė 600 ml
UM211002

NAUJIENA

NAUJIENA

Kai per šias 4 savaites (10-13 savaitės)
grupės pardavimai pasieks 2500 eurų ir
vadovė pakvies bent 1 kvalifikuotą naujoką,  
o 6 aktyvūs konsultantai parduos prekių
už 160 eurų, vadovė gaus dovaną
Kosmetikos krepšys Early
A6 užrašų knygelė Early
Sportinė gertuvė 600 ml
UM211001

2500 EURŲ + 1 NAUJOKAS



SAUSIO MĖN. KOSMOSO 
LENKTYNIŲ NUGALĖTOJAI

Sveikiname Distributorius, 
kurie pasiekė savo 
individualius tikslus 2021 m. 
sausio mėn. (1–5 savaitės)!

Oksana Alehna
DAUGAVA

Eva Budinová 
BUBU

Jūnija Vanaga 
JŪRMALA

Egle Bložienė 
VILNELĖ

Elena Bîrsan 
AZURITEvelin Pung 

AVANTI

Gordana 
Đorđević 

T&T YELLOW 
Damijana 
Marušić

DIRINDAR

Mia Lupea 
DIAMANT

Magda Kranjc 
MAKRA

Ștefania 
Atzberger 
FANBERG

Matuz Erika
T-PARTY

Olivera 
Teodorović 

IKOTIM

Elena 
Kuzmishkina 

RIGALAND

Boba Dora 
Koprivnjak   
PROCELLA



SAVAITĖ

GREITA 
PRADŽIA

PASIŪLYMAS 
UŽ AKTYVUMĄ

VAKARĖLIO 
UŽSAKYMAI

ASMENINIAI 
NAUJOKAI

10 11 12 13 IŠ VISO

„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.


