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*suma nebus įskaičiuota į mažmeninės prekybos pardavimus

Pastaba: Tik naujiems 
konsultantams: jūsų pirmasis 
50 eurų vertės užsakymas 
neįskaičiuojamas į Greito 
starto sumą.

40 savaitė

Kai per pirmąją mėnesio savaitę (40 sav.) 
parduosite prekių už sumą nuo 160 eurų IKI 
199,99 eurų, galėsite įsigyti šį produktą už 
ypatingą kainą*:  
One Touch dėžutė 940 ml (3 vnt.) 
AC214001 

Kai per pirmąją mėnesio savaitę (40 sav.) parduosite prekių už 
ne mažiau kaip 200 eurų, jūs gausite DOVANŲ:
One Touch dėžutė 940 ml (3 vnt.) 
AC214002

500 €

1000 €

Kai per 5 mėnesio savaites (40-44 sav.) parduosite prekių už 500 eurų, jūs gausite
BreadSmart duoninę (be pjaustymo lentelės)
AC214003

Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.) 
parduosite prekių už 1000 eur, jūs gausite:
Stalčiaus dėžutė 175 ml (4 vnt.)
Stalčiaus dėžutė 350 ml
Stalčiaus dėžutė 700 ml
Stalčiaus dėžutė 1,6 l
BreadSmart duoninę  
(be pjaustymo lentelės)
AC214004

6,00 €*

NAUJAS 
RAŠTAS

GREITAS STARTAS DOVANOS UŽ 
AKTYVUMĄ
40-44 savaitės

ARBA

NAUJIENA



1400 € 1800 €
Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.) parduosite prekių už 1800 eurų, jūs gausite:
Micro Urban
Stalčiaus dėžutė 2,3 l
Stalčiaus dėžutė 1 l (2 vnt.)
Stalčiaus dėžutė 500 ml (2 vnt.)
Stalčiaus dėžutė 175 ml (4 vnt.)
Stalčiaus dėžutė 350 ml (2 vnt.)
Stalčiaus dėžutė 700 ml (2 vnt.)
Stalčiaus dėžutė 1,6 l
BreadSmart duoninė (be pjaustymo lentelės)
AC214006

Konfigūracija 
gaminimui garuose

Konfigūracija 
makaronų virimui

Konfigūracija kruopų 
virimui

Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.) 
parduosite prekių už 1400 eurų, jūs gausite:
Stalčiaus dėžutė 2,3 l
Stalčiaus dėžutė 1 l (2 vnt.)
Stalčiaus dėžutė 500 ml (2 vnt.)
Stalčiaus dėžutė 175 ml (4 vnt.)
Stalčiaus dėžutė 350 ml (2 vnt.)
Stalčiaus dėžutė 700 ml (2 vnt.)
Stalčiaus dėžutė 1,6 l
BreadSmart duoninė  
(be pjaustymo lentelės)
AC214005

175 ml

500 ml

1 L

1,6 L

700 ml
350 ml

2,3 L



GARUOSE GAMINTA VIŠTIENA
SU KUSKUSU

DARŽOVIŲ 
KEPSNYS

Paruošimo trukmė: 20 min.
Gaminimo laikas: 23 min.

INGREDIENTAI (4 PORCIJOS)
• 5 ml ciberžolės
• 5 ml malto muskato
• 5 ml kario
• 5 ml malto cinamono
• 5 ml žiupsnelis druskos, pipirų
• 100 g konservuotų avinžirnių
• 200 g morkų (nuskustų ir supjaustytų kubeliais)
• 100 g ropių
• 50 g laiškinių svogūnų
• 70 g raudono svogūno (susmulkinto kubeliais)
• 1 skiltelė česnako (sutraiškyta)
• 300 g vištos krūtinėlės filė  

(supjaustytos riekelėmis)
Kuskusas
• 200 g kuskuso
• 300 ml vištienos sultinio be riebalų
• 30 ml razinų
• 15 ml ypač gryno alyvuogių aliejaus

Paruošimo trukmė: 20 min.
Gaminimo laikas: 35 min.
Palikti pastovėti: 35 min.

INGREDIENTAI (4 ASMENIMS)
• 300 g porų
• 300 g morkų
• 3 duonos riekės (± 50 g)
• 50 g tarkuoto sūrio
• 2 vidutinio dydžio kiaušiniai
• 1 žiupsnelis tarkuoto muskato riešuto
• Druska ir pipirai
PARUOŠIMAS
1. Į Micro Urban pagrindą įpilkite 400 ml 
vandens.
2. Nuvalykite porą su morkomis ir gerai 
nuplaukite. Supjaustykite juos gabalėliais 
ir suberkite į Micro Urban didįjį kiauraindį.
3. Uždėkite kiauraindį ant pagrindo, 
uždenkite ir pastatykite į mikrobangų 
krosnelę 20 min., nustatę 900 W 
galingumą. Leiskite 5 min. pastovėti, tada 
palikite krosnelę atvirą, kad atvėstų iki kito 
gaminimo.
4. Dubenyje 1,4 L sumaišykite nusausintas 
daržoves su duona ir sūriu. Naudodami 
Extra Chef Supersonic, susmulkinkite 
porus ir, atidėję juos į šalį, taip pat 
susmulkinkite morkas, tada į maišymo 
dubenį suberkite susmulkintus porus, 
morkas, muskato riešutą, druską ir pipirus, 
įmuškite kiaušinius ir gerai išmaišykite 
Silikonine mentele. Išmaišytą masę 
perdėkite į UltraPro Cocotte 500 ml.

PARUOŠIMAS
1. Visus prieskonius suberkite į dubenėlį ir 
sumaišykite. Prieskonių mišinį padalinkite į  
dvi dalis.
2. Avinžirnius ir daržoves apibarstykite viena 
dalimi prieskonių mišinio ir sudėkite į Micro 
Urban didįjį kiauraindį.
3. Likusiais prieskoniais apibarstykite krūtinėlės 
gabaliukus ir sudėkite juos į Micro Urban žemąjį 
kiauraindį.
4. Žemąjį kiauraindį uždėkite ant didžiojo 
kiauraindžio viršaus. Į pagrindą įpilkite 400 ml  
vandens. Ant viršaus uždėkite kiauraindžius, 
uždenkite ir pastatykite į mikrobangų krosnelę  
20 min., įjungę 900 W galingumą.
5. Baigę garinti, nukelkite kiauraindžius kartu su 
uždengtu dangčiu.
6. Iš pagrindo išpilkite vandenį ir suberkite 
kuskusą bei supilkite vištienos sultinį.
7. Uždenkite abiem EasyRice dangčiais ir 
pastatykite į mikrobangų krosnelę 3 minutėms, 
nustatę 900 W galingumą.
8. Į gatavą kuskusą supilkite alyvuogių aliejų, 
suberkite razinas ir išmaišykite.
9. Patiekite kuskusą su daržovėmis ir vištiena.

Supersonic ExtraChef 
(T28), galite rasti 13 
katalogo puslapyje

Micro Urban UltraPro Cocotte 
500 ml (4 vnt.)

Maišymo dubuo 2 L (B21),  
galite rasti 5 katalogo  
puslapyje

NAUDOTI GAMINIAI

5. Į švarų Micro Urban  pagrindą 
įpilkite 400 ml vandens. Įstatykite 
UltraPro Cocotte be dangčio į didįjį 
kiauraindį. Uždėkite kiauraindį ant 
pagrindo, uždenkite dangčiu ir kaitinkite 
mikrobangų krosnelėje 15 min., nustatę 
900 W galingumą
6. Iš karto išimkite UltraPro Cocotte iš 
Micro Urban pagrindo ir leiskite atvėsti 
mažiausiai 30 min.
7. Patiekite kaip užkandį arba garnyrą.



Specialus 
pasiūlymas

tik pakvietusiam 
naują konsultantą!

3,00 €*
40-44 savaitės

DOVANOS UŽ 
NAUJOKUS

Už kiekvieną pakviestą naują 
konsultantą, pateikusį 50 eurų 
užsakymą, galite įsigyti šį produktą  
už specialią kainą *.
CrystalWave apvalusis su pertvara 1 l
23,8 x 15,8 x 6,5 cm 
2 x 250 ml & 500 ml
RO214001

PASIŪLYMAS UŽ NAUJOKĄ

NAUJIENA

1 KVALIFIKUOTAS NAUJOKAS

2 KVALIFIKUOTI NAUJOKAI

Dovana už 1 kvalifikuotą naujoką, 
prisijungusį per šias 5 savaites (40-44 sav.):
UltraPro Cocotte 500 ml (2 vnt.)
14,3 x 14,3 x 6,5 cm (neuždengta pozicija)
14,3 x 14,3 x 9,4 cm (uždengta pozicija)
RE214001

Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.) 
pakviesite 2 kvalifikuotus naujokus,
jūs gausite:
UltraPro Cocotte 500 ml (4 vnt.)
RE214002

GRUPIŲ VADOVIŲ 
PARDAVIMŲ
IŠŠŪKIS
40-44 savaitės

2000 EURO + 1 NAUJOKAS

3500 EURŲ + 1 NAUJOKAS

Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.) grupės 
pardavimai pasieks 2000 eurų ir ji pakvies   
bent 1 kvalifikuotą naujoką, o 4 aktyvūs 
konsultantai parduos prekių ne mažiau kaip 
už 160 eurų, vadovė gaus dovanų:
Daiktadėžę su rankena 5 l
Daiktadėžę su rankena 10 l
UM214001

Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.) grupės pardavimai pasieks 3500 eurų ir ji pakvies 
bent 1 kvalifikuotą naujoką, o 6 aktyvūs konsultantai parduos prekių ne mažiau kaip 
už 160 eurų, vadovė gaus dovanų:
Tchefseries Cottage puodą 5,8 l
Daiktadėžę su rankena 5 l
Daiktadėžę su rankena 10 l
UM214002

JEI PAKVIESITE 3 KVALIFIKUOTUS NAUJOKUS, JŪS GAUSITE PREMIJĄ DOVANA UŽ 2 + DOVANA UŽ 1

*  Norėdamas gauti dovaną 
už pakviestą naujoką, 
konsultantas tuo periodu turi 
būti ir pats aktyvus

NAUJOS
SPALVOS



Academy5000 EURŲ + 2 NAUJOKAI

7000 EURŲ + 2 NAUJOKAI

Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.) grupės pardavimai pasieks 5000 eurų ir bus 
pakviesti bent 2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės), o 10 aktyvūs 
konsultantai parduos prekių ne mažiau kaip už 160 eurų, vadovė gaus dovanų:
Tchefseries Cottage troškintuvą 3 l
Tchefseries Cottage puodą 5,8 l
Daiktadėžę su rankena 5 l
Daiktadėžę su rankena 10 l
UM214003

Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.) grupės pardavimai pasieks 7000 eurų ir bus 
pakviesti bent 2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės), o 14 aktyvūs 
konsultantai parduos prekių ne mažiau kaip už 160 eurų, vadovė gaus dovanų:
Tchefseries Cottage puodą 11,4 l
Tchefseries Cottage troškintuvą 3 l
Tchefseries Cottage puodą 5,8 l
Daiktadėžę su rankena 5 l
Daiktadėžę su rankena 10 l
UM214004

SPALIO MĖNESIO 
SIEKIAI IR TIKSLAI!

Suprantame, jog ne visi tikslai yra lengvai 
pasiekiami, kaip ir galimybės ne kasdien yra 
vienodos. Bet visada galime rasti sprendimų. 
Linkime nuoširdžiai dirbti, kurti stiprius santykius, 
nepasiduoti. Tupperware kompanija visada skatina 
ir padeda siekti asmeninių tikslų.
Prisiminkite, jog mes kartu esame KOMANDA!

* Dėl išsamios informacijos kreipkitės į savo distributorių.



TUPPERWARE AKADEMIJA 
APDOVANOJA UŽ JŪSŲ PASIEKIMUS!
SAVAITĖ

40

41

42

43

44

NAUJOKAI ASMENINIAI
PARDAVIMAI

Esate pasiruošę 
ir pasiryžę 
naujai patirčiai? Academy

„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.


