
Už kiekvieną naujoką, pateikusį 50 eurų vertės užsakymą, 
galite įsigyti toliau nurodytą gaminį už specialią kainą*.
Iškylos rinkinys 1,5 l
Ø 19,4 x 12 cm (visas rinkinys)
RO224901

Per šias 5 savaites (49-53 sav.)  
už kiekvieną pakviestą 
kvalifikuotą naujoką Jūs gausite:
Kepurę su bumbulu (2 vnt.)
RE224901

DOVANOS UŽ NAUJOKUS
49–53 savaitės

PASIŪLYMAI NAUJOKAMS

KVALIFIKUOTI 
NAUJOKAI

*   Suma nebus įskaičiuota į mažmeninės prekybos pardavimus

*   Suma nebus įskaičiuota į mažmeninės 
prekybos pardavimus

Kai per pirmąją mėnesio 
savaitę (49 sav.) parduosite 
prekių už sumą nuo 180 eurų 
iki 239,99 eurų, galėsite įsigyti 
toliau nurodytą gaminį už 
specialią kainą*:
ECO+ kelioninis kavos 
puodelis (2 vnt.)
490 ml / 17,9 cm
AC224901

Kai per pirmąją mėnesio savaitę 
(49 sav.) parduosite prekių už 
240 eurų, Jūs gausite:
ECO+ kelioninis kavos 
puodelis (2 vnt.)
490 ml / 17,9 cm
AC224902

ARBA

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

4,00 €*

Iškylos rinkinį sudaro:
1. Patogus dubuo 1,5 l
2. Sandarus dangtelis
3. Indelis padažui su 
sandariu dangteliu
4. Įrankių rinkinys 
(šakutė ir peilis)

28.11.2022 – 01.01.2023
(49-53 savaitės)

Kam 
dėkingi 
esate Jūs?

2022 I 12 numeris

GREITAS 
STARTAS
49 savaitė

8,50 €*

©Disney

Nepamiršti prieš išeinant į kitą 

vakarėlį:
- Iškylos rinkinys

- EC O+ kelioninis kavos puodelis

- Kepurė su bumbulu

1. 

3. 

2. 

4. 

Unikali 
galimybė 

visiems mūsų 
konsultantams!
ŽIŪRĖKITE VIDUJE 

#EsameDėkingi už mūsų
NUOSTABIUS / AKTYVIUS /
KŪRYBINGUS / ATSIDAVUSIUS /
DARBŠČIUS / RŪPESTINGUS /
AISTRINGUS / LOJALIUS
konsultantus!

* kol pakaks turimų atsargų

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.

www.tupperware.lt
www.facebook.com/tupperwarehomecee
www.instagram.com/tupperwareincee

„Tupperware Eastern Europe” pasilieka teisę keisti gaminius šios kampanijos metu.



DOVANOS UŽ 
AKTYVUMĄ
49–53 savaitės

450 €

1350 €

Kai per 5 savaites (49–53 sav.) parduosite 
prekių už 450 eurų, Jums dovana:
Ergologics vyno atidarytuvas
16 x 8,1 x 4,2 cm 
AC224903

Kai per 5 savaites (49–53 sav.) parduosite  
prekių už 1350 eurų, Jums dovana:
Universalus puodas 4 l
Ø 24 x 9,5 cm 
Kvadratinis Ultra Pro 2 l
Dubenėlis tešlai 600 ml (3 vnt.)
Ergologics vyno atidarytuvas
AC224906

MĖNESIO IŠŠŪKIS 
GRUPIŲ VADOVĖMS

2000 EURŲ + 1 NAUJOKAS
Kai per šias 5 savaites (49–53 sav.) grupės pardavimai pasieks 
2000 eurų ir bus pakviestas 1 asmeninis vadovės kvalifikuotas 
naujokas, vadovė gaus dovaną:
MicroCook troškintuvą 3 l
Ø 27 x 4,5 cm / 750 ml
Ø 27 x 8,2 cm / 1,75 l
Ø 27 x 11 cm / 3 l
UM224901

Kai per šias 5 savaites (49–53 sav.) grupės pardavimai pasieks 
3000 eurų ir bus pakviestas 1 asmeninis vadovės kvalifikuotas
naujokas, vadovė gaus dovaną:
Termosą 800 ml
MicroCook troškintuvą 3 l
UM224902

Kai per šias 5 savaites (49–53 sav.) grupės pardavimai pasieks 
4500 eurų ir bus pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai, iš kurių bent 
vienas asmeninis vadovės, vadovė gaus dovaną:
Pietų dėžutę (2 vnt.)
21,3 x 14,5 x 4,8 cm
Termosą 800 ml
MicroCook troškintuvą 3 l
UM224903

Kai per šias 5 savaites (49–53 sav.) grupės pardavimai pasieks 
6000 eurų ir bus pakviesti 3 kvalifikuoti naujokai, iš kurių bent 
vienas asmeninis vadovės, vadovė gaus dovaną:
L dydžio lagaminą ant ratukų
51 x 77 x 30 cm
Pietų dėžutę (2 vnt.)
Termosą 800 ml
MicroCook troškintuvą 3 l
UM224904

49–53 savaitės

650 €

1000 €

Paprasta 
naudoti viena 

ranka

Kai per 5 savaites (49–53 sav.) parduosite 
prekių už 650 eurų, Jums dovana:
Dubenėlis tešlai 600 ml (3 vnt.)
19,5 x 15,4 x 7,2 cm 
Ergologics vyno atidarytuvas
AC224904

Kai per 5 savaites (49–53 sav.) parduosite  
prekių už 1000 eurų, Jums dovana:
Kvadratinis Ultra Pro 2 l
27,2 x 23,8 x 8,2 cm
Dubenėlis tešlai 600 ml (3 vnt.)
Ergologics vyno atidarytuvas
AC224905

UNIKALI GALIMYBĖ
Tik šį mėnesį, pagaliau,  

visi mūsų konsultantai gali turėti 
universalų puodą 4 l!  
Nepraleiskite progos!

Nepraleiskite 
progos!

3000 EURŲ + 1 NAUJOKAS

4500 EURŲ + 2 NAUJOKAI

6000 EURŲ + 3 NAUJOKAI

Aukščiausios 
kokybės medžiaga
idealiai paskirsto 
šilumą ir greitai 
įkaista


