
* kol pakaks turimų atsargų

30.05.2022 – 26.06.2022
(23-26 savaitės)

RUOŠIAME 
ATSARGAS 

VISIEMS 
METAMS

2022 I 6 numeris



DOVANOS UŽ 
AKTYVUMĄ
23-26 savaitės

500 €

750 €

Kai per 4 mėnesio savaites  
(23-26 sav.) parduosite prekių  
už 500 eurų, Jums bus dovana:
Universalus indas 3 l su 
marinavimo dangteliu
AC222301

Kai per 4 mėnesio savaites (23-26 sav.) parduosite prekių 
už 750 eurų, Jums bus dovana:
Universalus indas 1,5 l su paprastu dangteliu (2 vnt.) 
Universalus indas 3 l su marinavimo dangteliu
AC222302

NAUJIENA

NAUJA 
SPALVA

1600 €

1200 €

Kai per 4 mėnesio savaites (23-26 sav.) parduosite prekių 
už 1600 eurų, Jums bus dovana:
Chef Series įrankiai (4 rinkiniai po 4 vnt.) 
Pjaustyklė Mando Junior 
Universalus indas 1,5 l su paprastu dangteliu (2 vnt.) 
Universalus indas 3 l su marinavimo dangteliu (2 vnt.)
AC222304

Kai per 4 mėnesio savaites  
(23-26 sav.) parduosite prekių  
už 1200 eurų, Jums bus dovana:
Pjaustyklė Mando Junior 
Universalus indas 1,5 l su 
paprastu dangteliu (2 vnt.) 
Universalus indas 3 l su 
marinavimo dangteliu (2 vnt.) 
AC222303



GRUPIŲ VADOVIŲ
PARDAVIMŲ  
IŠŠŪKIS
23-26 savaitės

2500 EURO 
+ 1 RE

3500 EURO + 2 RE

Kai per šias 4 savaites  
(23-26 sav.) grupės pardavimai 
pasieks 2500 eurų, bus bent  
1 kvalifikuotas naujokas,  
o 5 unikalių aktyvių konsultantų 
parduos prekių bent už 160 eurų, 
apdovanojimas bus:
Vyno priedų rinkinys
1. Ergologics vyno atidarytuvas  
16 x 8,1 x 4,2 cm
2. Pompos ir kamščio rinkinys 
Vyno pompa:  
6,8 x 16 x 3,6 cm (A)  
Vyno kamštis:  
Ø 3,4 x 3,4 cm (A) 
3. Pailgas austriukas 
22,5 x 12,3 x 6,8 cm 
4. Peiliukas folijai
Ø 5,0 x 3,8 cm 
UM222301

Kai per šias 4 savaites (23-26 sav.) grupės pardavimai pasieks 3500 eurų,  
bus pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės), o 8 unikalių aktyvių 
konsultantų parduos prekių bent už 160 eurų, apdovanojimas bus:
4,2 l Tchefseries Wok keptuvė (be dangčio) 
Ø 30 cm 
Vyno priedų rinkinys
UM222302

5,00 €*

DOVANOS UŽ 
NAUJOKUS

*  Suma nebus įskaičiuota į 
mažmeninės prekybos pardavimus

PASIULYMAS UŽ 
NAUJOKĄ
Už kiekvieną pakviestą naują 
konsultantą, pateikusį 50 eurų 
užsakymą, galite įsigyti šį 
produktą už specialią kainą *.
Eco+ kelioninis kavos 
puodelis 490 ml
RO222301

KVALIFIKUOTAS NAUJOKAS
Už kiekvieną kvalifikuotą naujoką per 
šias 4 savaites (23-26 sav.):
Crystalwave mažasis (3 vnt.)
Ø 16 x 5 cm / 400 ml
Ø 16 x 6,2 cm / 600 ml
Ø 16 x 7,5 cm / 800 ml
RE222301

23-26 savaitės

1. 

2. 

3. 

4. 



4500 EURO + 3 RE

6000 EURO + 4 RE

Kai per šias 4 savaites (23-26 sav.) grupės pardavimai pasieks 4500 eurų, bus pakviesti 
3 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės), o 10 unikalių aktyvių konsultantų 
parduos prekių bent už 160 eurų, apdovanojimas bus:
Micro Urban
21,6 x 24,8 x 13,7 cm 
4,2 l Tchefseries Wok keptuvė (be dangčio) 
Vyno priedų rinkinys
UM222303

Kai per šias 4 savaites (23-26 sav.) grupės pardavimai pasieks 6000 eurų, bus pakviesti  
4 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės), o 12 unikalių aktyvių konsultantų 
parduos prekių bent už 160 eurų, apdovanojimas bus:
Tchefseries keptuvė Paelijai 36 cm 
Dangtis Paelijos keptuvei 36 cm
Micro Urban
4,2 l Tchefseries Wok keptuvė (be dangčio) 
Vyno priedų rinkinys
UM222304

VIŠTIENOS SALOTOS SU ŠPINATŲ 
PESTO IR ORZO MAKARONAIS
Paruošimas: 15 min.
Gaminimas: 15 min.
Palaikymas: 5 min.

PARUOŠIMAS
1. Sudėkite nevirtus orzo makaronus į Micro 
Urban. Pripilkite vandens iki MAX žymos ties 
makaronų piktograma. Šildykite neuždengtą 
indą mikrobangų krosnelėje 15 min. 
2. Išimkite iš mikrobangų krosnelės ir uždenkite. 
Palikite pastovėti 5 min., kol makaronai išvirs. 
3. Sudėkite visus pesto padažo ingredientus į 
SuperSonic, uždenkite ir traukite virvelę, kol 
susmulkinsite. 
4. Supilkite pesto padažą į Eazy greitkratis 350 ml.  
Supilkite balto vyno actą ir alyvuogių aliejų. 
Uždenkite ir kratykite, kol padažas sutirštės. 
5. Nukoškite orzo makaronus su aukštu 
kiauraindžiu ir sudėkite atgal į Micro Urban. 
6. Tuomet sudėkite virtą vištieną, pomidorus ir 
špinatus. Išmaišykite. Supilkite pesto vinigretą ir 
gerai išmaišykite. 
7. Patiekite su tarkuotu parmezanu.

INGREDIENTAI (4 PORCIJOMS)
Vištienai su orzo makaronais 
• 350 g pilno grūdo orzo makaronai (nevirti) 
• 250 g virtos vištienos  

(pjaustytos kubeliais ar plėšytos)
• 225 g vyšninių pomidorų (perpjautų per pusę) 
• 35 g mažųjų špinatų (plautų)
Pesto padažas 
• 20 g šviežio baziliko 
• 30 g kedro riešutų 
• 30 g tarkuoto parmezano sūrio
• 1 česnako skiltelė 
• 120 ml alyvuogių aliejaus  
• druska ir pipirai pagal skonį 
Pesto vinigretas 
• 30 ml balto vyno acto
• 45 ml alyvuogių aliejaus
Nebūtinai 
• Tarkuoto parmezano patiekimui



MOTYVUOKITE SAVE 
SĖKMINGAM MĖNESIUI

NAUJOKAI

SAVAITĖS SAVAITĖ 23 SAVAITĖ 24 SAVAITĖ 25 SAVAITĖ 26

PARDAVIMAI

UNIKALI 
VEIKLA

GRUPINIAI 
PARDAVIMAI

„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.
©2022 „Tupperware”. Visos teisės saugomos.
„Tupperware” prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.


