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Sveiki atvykę į

1 iš 5 pasaulyje
pirmaujančių
virtuvės reikmenų
gamintojų

Mes jau esame gavę net 60 Red
Dot dizaino apdovanojimų

Praha,

Čekijos Respublika

TUPPERWARE gaminiai
demonstruojami Red
Dot muziejuose visame
pasaulyje

TUPPERWARE yra įregistravusi
daugiau kaip 10000 esamų
gaminių patentų.
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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
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Sarajevas,

QUEENS
Mostar

Moteris, kurios dėka
Tupperware vakarėliai
tapo realybe,
buvo Brownie Wise.
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yra pasaulinė jėga
jau daugiau kaip

Serbija
Niš

Kas 2,5 sekundės
pasaulyje prasideda bent
1 Tupperware vakarėlis

75 metus

Sužinokite daugiau:: www.tupperware.lt

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
bendruomenę, ypač moteris,

VIZIJA

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

2 ŽINGSNIS

PRADĖK!

TAVO PIRMOJI SAVAITĖ
SU „TUPPERWARE“

Kada: 6-9 savaitė po to, kai tapote
konsultantu

Kaip: min. 240 EUR vertės užsakymas(ai)
Ką gaunate: min. 56,40 € uždarbio

PRADINIS KOMPLEKTAS
• Apvalus dubuo 1 l
• Horizontalus daržovių skustukas
• Pirkinių krepšys
• Katalogas
• 10 skrajučių

ir galimybę įsigyti* Kompaktinių dėžučių
rinkinį už specialią kaina

* Konsultantai, dalyvaujantys
įvadinėje programoje gali įsigyti
1 Kompaktinių dėžučių rinkinys už
šią kainą.

Speciali kaina
tik naujiems
konsultantams

x1

3 ŽINGSNIS

x 10

Kada: 10-13 savaitė po to, kai tapote konsultantu
Kaip: min. 240 EUR vertės užsakymas(ai)
Ką gaunate: min. 56,40 € uždarbio ir galimybę įsigyti*

Įprasta kaina: 64,60 €

32,90 €
OB210102

Rinkinyje yra:
1 x Kompaktinė dėžutė 500 ml
2 x Kompaktinė dėžutė 1,1 l
1 x Kompaktinė dėžutė 1,7 l
1 x Kompaktinė dėžutė 2,3 l

Ultra Pro 3,5 l su dangčiu (800 ml) už specialią kainą

1 ŽINGSNIS
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

Speciali kaina
tik naujiems
konsultantams

Speciali kaina
tik naujiems
konsultantams

Mažąjį Turbo Chef už specialią kainą
Įprasta kaina: 45,90 €

22,90€

Įprasta kaina: 104,00 €

51,90 €

OB210101

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

OB210103
* Konsultantai, dalyvaujantys įvadinėje programoje gali įsigyti
1 Ultra Pro 3,5 l su dangčiu (800 ml) už šią kainą.

Tavo pradinis KOMPLEKTAS: demonstracijos galia
Geriau kartą pamatyti nei 9 kartus išgirsti! Štai kodėl Jūsų pirmosiomis 12 savaičių galėsite įsigyti 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.

Horizontalus daržovių
skustukas
Horizontalus daržovių skustukas - šeši viename!
Daugiafunkcis skustukas, kuris palengvins jūsų
kasdienybę ne tik skutant daržoves ar vaisius. Su
juo skutimas bus vieni juokai!
Dėl gausybės pritaikymo galimybių šį horizontalų
skustuką demonstruoti yra tikras malonumas:
• Bulvės skutamos plona žievele;
• Kruopščiai pašalinamos akutės;
• Pomidorai ar paprikos nulupamos vienu
pasukimu;
• Čiobrelių lapeliai nuskinami vienu rankos
judesiu;
• Daugiau jokių pageltusių panagių ir minkštimo
po jomis lupant apelsinus.
1

1U
 niversalus peiliukas - turi lygią ir dantytą puses.

2
4

2C
 itrusinių vaisių peiliukas - smailiu galiuku paprasta
pradurti ir įpjauti citrusinių vaisių žievelę.
3C
 itrusinių vaisių žievelės šalintuvas - dėl plokščio
paviršiaus lengvai palenda po žievele.

3

4B
 ulvių akučių šalintuvas skustuko šone - greitam ir
paprastam akučių šalinimui.

5

5 Skylutės žolelių lapeliams atskirti - trijų skirtingų dydžių
skirtingoms žolelėms.
6R
 ankenėlė-stovas - galima patogiai pastatyti ant
darbastalio.

6

Apvalus dubuo 1 l
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.
1 skaidri permatoma tekstūra;

2

3
1

2 orui nelaidus dangtelis, užrakinantis šviežumą
ir aromatą;
3 lengvas ir nelaidus skysčiams, idealus maisto
transportavimui dėl I klasės dangtelio.

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.”

Įvairių gamybos būdų demonstracija
ir vakarėlių idėjos vos su
1 gaminiu!

Greitas lašišos tartaras
Salmon
tartare

• 8 kaparėliai
1

2

• 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

1. Sukapokite kaparėlius ir
laiškinį svogūną Mažuoju
Turbo Chef.

4
2x

•V
 idutiniškai ingredientams susmulkinti
prireikia 12 patraukimų

= 15 ml

• 1 patraukimas atitinka 8 laikiklio
ašmenų apsisukimus
•T
 aigi iš viso ... 12 x 8 x 3
•M
 ažasis Turbo Chef atlieka darbą,
atitinkantį 288 pjūvius peiliu, per mažiau
nei 15 sekundžių!!!
1 Dangtelis prie korpuso saugiai
pritvirtinamas kaištinių sujungimų pagalba.
Kaištiniam sujungimui skirtos 4 išdrožos
korpuso vidaus viršutinėje dalyje.
2A
 šmenų laikiklis turi 3 aštrius peilius,
kurie nerūdija ir smulkiai sukapoja jūsų
žalumynus.

5
1

2
3

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

4

2

Planuojate demonstruoti Mažąjį Turbo Chef?
• Apvaliame dubenyje atsineškite graikinių riešutų ar migdolų.
• Supilkite juos į Mažąjį Turbo Chef.
• Smulkinkite ir nustebinkite!
Norėdami greitai išvalyti Mažąjį Turbo Chef, į pagrindą įpilkite 50 ml vandens,
1-2 lašus indų ploviklio, uždenkite ir maišykite 10 sekundžių; nuimkite dangtelį
(atskirkite viršutinę ir apatinę dalis), praskalaukite ir išdžiovinkite.

3

4

+

Cold
tomato
sauce

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.

Šaltas
pomidorų padažas

• 6 vyšniniai pomidorai

1

• 1 mažas aštrusis pipiras

6x

• Druskos ir pipirų

x1

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

Patarimas
vakarėliui!

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

= 30 ml

1

• 15 ml / 1 v.š. citrinos sulčių
• Druskos ir pipirų

Faktai!

•A
 šmenų laikiklis turi 3 aštrius peiliukus

• 1 laiškinis svogūnas

3

• 125 ml riebios grietinėlės
(skystos)
• 5 ml citrinos sulčių
2

2. Gautą masę sukrėskite
į 350 ml greitkratį.

3
= 5 ml
125 ml

1. Sukapokite vyšninius
pomidorus ir aštrųjį pipirą
Mažuoju Turbo Chef, pridėję
druskos ir pipirų.

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

Puikus komplektas
virtuvinėms spintelėms
Organizuotos lentynos ir šviežias maistas padės Jums sutaupyti laiko, pinigų, ir
vietos. Mūsų ovaliosios Kompaktinės dėžutės - tai siauri, lengvai ranka suimami
konteineriai biriems maisto produktams, tokiems kaip kruopos, pupelės, grūdai,
avižiniai dribsniai, makaronai ir sausi užkandžiai.
Dvigubi dangteliai turi keletą privalumų: galimybę rinktis skirtingo dydžio angas ir
lengvą prieigą:
• mažesnė pilstymo anga viename gale, skirta smulkesniems maisto produktams,
tokiems kaip cukrus, ryžiai, džiūvėsėliai ar riešutai.
• didelė anga yra skirta greitam tokių produktų, kaip grūdai ir makaronai,
dozavimui.
Ovalusis 500 ml

1,1 l

500 ml

1,7 l
2,3 l
1,1 l

PAGRINDINĖS SAVYBĖS IR PRIVALUMAI
• Ovalios dėžutės patogiai sustatomos
viena ant kitos, todėl taupo vietą ant
darbastalio ar lentynose.
• Visų dėžučių sandarūs dangteliai yra
vienodo dydžio. Dėžutės uždaromos ir
atidaromos dailiomis auselėmis.
• Patogios paimti viena ranka ir pilti.
Pilant dangtelis užfiksuojamas
atidarytoje padėtyje.
• Skaidri juosta ant dėžutės šono ne
tik dailiai atrodo, bet ir atlieka svarbią
funkciją - visuomet matysite,
kas dėžučių viduje.

• 500 g druskos
• 250 g kepimo miltelių
• 250 g geriamosios sodos
• 250 g džiovintų vaisių
• 250 g sezamo sėklų
• 250 g maltų džiūvėsių
• 250 g želatinos
• 200 g riešutų

• sultinio kubeliai
• 250 g kremo miltelių
• 250 g kukurūzų miltų
• 250 g razinų
• 250 g šokolado drožlių
• 250 g saulėgrąžų sėklų
• 125 g kakavos

Ovalusis 1,1 l

• 1 kg cukraus
• 1 kg druskos
• 1 kg lęšių
• 1 kg cukraus
• 500 g maltų džiūvėsių
• 500 g grietinėlės miltelių
kavai
• 500 g kukurūzų miltų
• 500 g kremo miltelių
• 500 g cukraus pudros
• 500 g razinų

• 500 g žemės riešutų
• 500 g pieno miltelių
• 500 g dribsnių
• 500 g manų kruopų
• 250 g lapinės arbatos
• 500 g džiovintų pupelių
• 500 g džiovintų vaisių
• 500 g miltų
• 500 g padažo miltelių
• 250 g tirpios kavos
• 50 arbatos maišelių

Ovalusis 1,7 l

• 1,25 kg džiovintų pupelių
• 1 kg miltų
• 1 kg cukraus pudros
• 1 kg ryžių
• 1 kg manų kruopų
• 500 g kakavos
• 500 g kokosų

• 500 g maltos kavos
• 500 g vaikiškos košelės
• 500 g makaronų
• 500 g žemės riešutų
• 500 g saldainių
• 500 g kviečių gemalų
• 100 arbatos maišelių

Ovalusis 2,3 l

• 2 kg cukraus
• 2 kg rudojo cukraus
• 1 kg grietinėlės miltelių kavai
• 1 kg miuslių

• 1 kg pieno miltelių
• 1 kg saldumynų
• 500 g tirpios kavos
• 500 g makaronų kriauklelių

Su šiuo praktišku kompaktinių
dėžučių rinkiniu įvesite tvarką
savo virtuvės spintelėse.

Mažas svoris
ir nauda sveikatai!
Viskas viename: šaldymas, atšildymas, pašildymas ir gaminimas

Bendroji informacija
• Pagaminta iš patogios naudoti,
išskirtinės lengvos medžiagos,
atlaikančios iki 250 °C karščio ir iki
-25 °C šalčio temperatūrą.
• Dėl apskritos formos ir kompaktiško
dydžio puikiai tinka naudoti
mikrobangų krosnelėje.

ULTRA PRO DUONA

• Gaminamas sveikas maistas, nes
UltraPro paviršius yra nelimpantis.
Gaminant nereikia naudoti
papildomo sviesto ar aliejaus.
• Galimybė sustatyti keliais
aukštais leidžia virti ar kepti kelis
patiekalus vienu metu. Gaminkite ir
pašildykite mikrobangų krosnelėje
arba orkaitėje, arba abiejose, kad
sutaupytumėte laiko ir energijos.

Paruošimo trukmė:
15 min.

Naudojimas

• Palikite uždengtą, kad iki patiekimo
maistas neatvėstų. Iškart po
naudojimo pamerkite UtraPro į
karštą vandenį su indų plovikliu.
UltraPro ir dangtį galima naudoti
atskirai arba kartu, gaminant
paukštieną ar žuvis padaže, jūros
gėrybes, kiaušinius, makaronų ar
ryžių patiekalus, vėrinukus, apkepus,
troškinius, sriubas, paštetus, bandeles,
daržoves (pavyzdžiui, įdarytas), keptus
vaisius, desertus.

Kompaktinių dėžučių rinkinyje
laikykite sausus produktus,
pvz., druską ar miltus

240 °C:
30–40 min.

SUDEDAMOSIOS DALYS 1 DIDELIAM KEPALUI DUONOS
• 750 g miltų duonai (be mielių)
• 2 arbat. š. druskos (± 10 ml)
• 40 g šviežių mielių
• 450 ml šilto vandens (± 30 °C)
• 10 ml saulėgrąžų aliejaus

• Dėl rafinuoto dizaino ir spalvos
UltraPro tinka ir maistui ant stalo
patiekti..
• Gaminimo metu prireikus atidengti
dangtį, tai darykite nuo savęs, kad
garą nukreiptumėte į kitą pusę.

Palikti pastovėti:
nuo 30 iki 40 min. + 40 min.

Patarimas:

Ar žinote, kad:
Naudodami UltraPro galite gaminti
„tandemo“ metodu, tai reiškia, kad galite
pradėti gaminti mikrobangų krosnelėje, o
pabaigti orkaitėje!
Keptas viščiukas: gaminimo trukmė =
1 val.
⅓ laiko = 20 min. mikrobangų krosnelėje
⅔ laiko = 40 min. orkaitėje
Gamindami „tandemo“ metodu ne tik
sutaupysite laiko, bet ir pradėtas gaminti
mikrobangėje maistas išliks drėgnas ir
minkštas, todėl bus sveikesnis ir skanesnis!

PARUOŠIMAS
1. Sumaišykite miltus ir druską Maišymo
dubenyje 4,5 l. Padarykite centre duobutę ir
supilkite į ją mieles ir šiltą vandenį. Maišymo
šaukštu maišykite nuo centro į išorę, kol
įmaišysite visus miltus.
2. Išpilkite gautą mišinį ant padėklo tešlos
ruošimui ir rankomis intensyviai minkykite
5–6 minutes, kol gausite vienalytę masę.
Suformuokite rutulį, įdėkite jį į maišymo
dubenį, uždenkite ir padėkite į šiltą vietą
iškilti apyt. 30–40 min. Tešla turėtų
padvigubėti.
3. Pabarstykite darbastalį miltais ir
minkydami tešlą suformuokite kvadratą.
Naudoti gaminiai:

Užlenkite 4 kampus į centrą. Dar kartą
užlenkite kampus. Apverskite tešlą ir
formuokite kepalą. Lengvai patepkite
UltraPro 3,5 l pagrindą ir dangtį aliejumi,
naudodami silikoninį teptuką, ir įdėkite tešlą.
4. Uždenkite UltraPro indą ir palikite tešlą
šiltoje / karštoje vietoje iškilti 40 min. (ji
turėtų beveik siekti dangtį).
5. Įkaitinkite orkaitę iki 240 °C.
6. Pamirkykite silikoninį teptuką vandenyje
ir sudrėkinkite kepalo paviršių. Peiliu
pomidorams kelis kartus įpjaukite kepalo
paviršių. Pabarstykite viršų miltais, uždenkite
ir kepkite 30–40 minučių.

DUBUO TEŠLAI
4,5 l
B46

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:

+P
 iknikas 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.: 44-45.

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 Tupperware indai?

+ 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 256

€, kas reiškia:
6 klientus, perkančius Mažąjį Turbo Chef

Pažįstami

ARBA

4 x kompaktiškų ovalių dėžučių rinkinius

ARBA

3 x Ultra Pro 3,5 l

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

©2021 „Tupperware”. Visos teisės saugomos. „Tupperware” prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.” Nuosavybė.

