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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

Cleanliness krosnelėms
doesn’t need
Mikrobangų
chemicals.
Tupperware
pakanka
maždaug
tik pusės
microfibre
cloths
washable,
tos
energijos,
kuriąare
sunaudoja
reusableirand
do theirjob
just fine
viryklės
orkaitės,
mažiau
without
any cleaning
agents.
laiko,
gaminant
nedideles
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
• Universalus daržovių skustukas
• Pirkinių krepšys
• Katalogas
• 10 skrajučių

ir galimybę įsigyti Salotų centrifūgą ir
VentSmart 800 ml žemąjį indelį
už specialią kainą*
*K
 onsultantai, dalyvaujantys
įvadinėje programoje gali įsigyti
Salotų centrifūgą ir
VentSmart 800 ml žemąjį indelį

x1

Speciali kaina
tik naujiems
konsultantams

3 ŽINGSNIS

x 10

35,90 €

Įprasta kaina: 67,50 €

OB221002

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

SuperSonic Extra Chef ir plačiąją silikoninę mentelę
už specialią kainą*

1 ŽINGSNIS

Speciali kaina
tik naujiems
konsultantams

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

Rankinį spiralizatorių ir papildomus ašmenis jam
už specialią kainą*

21,90 €

Įprasta kaina: 41,00 €

OB221001

* Konsultantai, dalyvaujantys įvadinėje programoje
gali įsigyti Rankinį spiralizatorių ir papildomus
ašmenis jam

59,90 €

Įprasta kaina: 111,40 €

Speciali kaina
tik naujiems
konsultantams

OB221003

* Konsultantai,

dalyvaujantys įvadinėje programoje gali įsigyti
SuperSonic Extra Chef ir plačiąją silikoninę mentelę

Tavo pradinis KOMPLEKTAS: demonstracijos galia
Geriau kartą pamatyti nei 9 kartus išgirsti! Štai kodėl Jūsų pirmosiomis 12 savaičių galėsite įsigyti mūsų populiariausius gaminius už ypatingą, tik
Jums skirtą kainą! Juos išbandę, savo asmenine patirtimi Jūs galėsite SUŽAVĖTI klientus ir tai bus TIKRA! 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.

Universalus daržovių
skustukas
Universalus daržovių skustukas yra
nepamainomas įrankis kiekvienoje virtuvėje

• Šio daržovių skustuko paslaptis – anglinio
plieno ašmenys, pagaminti taikant specialią
technologiją, kad jie ilgą laiką išliktų aštrūs.
• Dėl specialaus ašmenų kampo skustukas
žievelę skuta itin plonu sluoksniu, tad
nešvaistomi produktai.
• Lygią suapvalintą rankenėlę patogu
laikyti rankoje. Tinka ir kairiarankiams, ir
dešiniarankiams.

• Vienoje skustuko pusėje yra ratukas bulvių
akutėms išskobti.

1
2

1 Universalus peiliukas turi lygią ir dantytą puses.

2 Ratuku akučių šalinimui greitai ir patogiai išskobsite bulvių
akutes.
3

3 Lygią suapvalintą rankenėlę patogu laikyti rankoje. Tinka ir
kairiarankiams, ir dešiniarankiams.

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.
1P
 ermatomas langelis leis matyti dubens turinį.

2

3
1

2 Orui ir vandeniui nepralaidus 1 klasės dangtelis
išsaugos maisto šviežumą bei aromatą.

3 Dubuo lengvas, patogus maisto transportavimui.

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.”

Parodykite, kaip paprasta ir patogu naudoti!
Rankinis spiralizatorius ir
Papildomas ašmuo spiralizatoriui
KAIP NAUDOTI:

1. Norint IŠARDYTI rankinį spiralizatorių: Viena ranka laikykite
spiralizatoriaus baltajį pagrindą, kita ranka nuimkite apsaugą
ir padėkite į šalį.
Paėmę už ašmens korpuso viršaus, pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki
ant balto pagrindo esančios piktogramos su ATRAKINTA SPYNA. Nuimkite
ašmenį.
2. Norint SURINKTI rankinį spiralizatorių: Viena ranka laikykite
spiralizatoriaus baltąjį pagrindą, kita ranka paėmę už ašmens korpuso
viršaus, įstatykite ant jo esančią vertikalią liniją į atrakintos spynos
piktogramą ir pasukite iki SPIRALIZAVIMO piktogramos
3. Būtina naudoti APSAUGĄ!

DĖMESIO: Nelieskite ašmenų ir viduje esančių dantukų. Jie aštrūs ir jūs
galite susižeisti.

Patarimai dėl gaminimo ir produktų
1 patarimas

Kad nupjautumėte norimo ilgio
makaronus, pasukite stūmiklį atgal arba
sukite stūmiklį jo nespaudžiant. Taip
supjaustysite norimo ilgio makaronus.
2 patarimas

Kad gautumėte geriausius rezultatus iš
morkų, naudokite kuo storesnes morkas.
Kuo storesnė daržovė, tuo ilgesnius
makaronus gausite.
3 patarimas

Jei nesate tikri, kad daržovė nėra per stora
Rankinis spiralizatorius, pabandykite ją
prakišti per pagrindinį prietaiso korpusą.
Jei daržovė pralenda per siauriausią
prietaiso dalį, reiškia, kad gaminant
makaronus ji neužstrigs.

SPAGEČIAI

TAGLIATELLE
MAKARONAI

Faktas!

Turime du skirtingus ašmenis –
spagečiams ir taljateliams.

4 patarimas

Stenkitės nešvaistyti produktų! Jei
daržovė per stora, nenupjaustykite jos.
Galbūt galėsite ją panaudoti kitur (pvz.,
supjaustykite griežinėliais su Mando
Junior). O kitą kartą naudokite šiek tiek
plonesnes daržoves.

„Bayonet“ tipo užraktas Saugiai įtvirtina ašmenis ant pagrindo!.
Asimetrinis „Bayonet“ tipo užraktas Prietaisą įmanoma
surinkti tik vienu teisingu būdu. Asimetrinis „Bayonet“ tipo
užraktas nukreips komponentus į teisingą padėtį.

5 patarimas

Sumaniai suprojektuoti daržovių laikiklio dantukai
Suprojektuoti tinkamu kampu, kad užtikrintų stabilumą sukant
ir išstumtų likusių daržovės galiuką, todėl jums nereikės to
daryti rankomis.

Užšaldykite su rankiniu spiralizatoriumi
supjaustytas daržoves. Atšildytas spirales
galėsite panaudoti ruošiant sriubą ar piurė
ar verdant daržovių sultinį.

Vetikali žyma ant ašmenų korpusų Žymį vietą, kurią reikia
sulygiuoti su prietaiso pagrindu, ir leidžia saugiau suimti
ašmenų korpusą surenkant ar išrenkant prietaisą.

Suprantamos piktogramos Aiškiai žinosite, kada jūsų
spiralizatorius yra paruoštas naudoti ar yra atrakintoje padėtyje.

CUKINIJŲ LIZDELIAI SU KEPTU KIAUŠINIU

6 patarimas

MORKŲ SALOTOS SU KEPINTAIS
GRAIKINIAIS RIEŠUTAIS

Naudokite šviežias daržoves. Su rankiniu
spiralizatoriumi šiek tiek sunkiau pjaustyti
senesnes daržoves. Senesnės daržovės
trūkinės, tad nepavyks gauti ilgų spiralių.

Salotų centrifuga 3,9 l

Kiekvienoje virtuvėje reikalinga paprasta, bet patikima salotų
centrifuga... Spinning Chef – būtent tai, ko jums reikia!
SAVYBĖS
Efektyviai džiovina visų tipų salotas, prieskonines
žoleles, vaisius, uogas ir daržoves
Paprasta ir lengva naudoti, sukti galima net vienu
pirštu!
Lengva išplauti, galima tai daryti indaplovėje
(ant pagrindo esančią neslįstančią tarpinę
rekomenduojama plauti rankomis)
Darbo metu stabilai stovi ant darbastalio dėka ant
dubens pagrindo esančios tarpinės.

VentSmart žemasis 800 ml

Šis indas padės vaisius ir daržoves išlaikyti šviežius!
VentSmart kolekcija – puikus sprendimas, padėsiantis
iššvaistyti mažiau maisto. O tai naudinga ne tik aplinkai,
bet ir jūsų piniginei.

Dangtelis su oro cirkuliacijos sistema
Didelio dydžio vožtuvą paprasta naudoti.
Galimos trys vožtuvo padėtys, priklausomai nuo inde laikomų produktų.
Pusiau atidaryta: kai vožtuvo auselė yra sulygiuota su blizgiu
pusapskritimiu, į indą patenka mažiau oro.
Uždaryta: kai vožtuvo auselė yra sulygiuota su pilnu apskritimu
piktogramos centre, abi angos yra uždarytos.
Atidaryta: kai vožtuvo auselė sulygiuota su tuščiaviduriu blizgiu
apskritimu, į indelį patenka daugiau oro.

KAIP TAI
VEIKIA?

Pusiau atidaryta /
Uždaryta /
Atidaryta

Plauk,
džiovink,
laikyk ir
serviruok!

Smulkinkite iki
5 kartų greičiau
nei profesionalūs
virtuvės šefai

SVOGŪNŲ UŽTEPĖLĖ IR DARŽOVIŲ TRAŠKUČIAI
Paruošimo trukmė: 8 min.
Orkaitė: 11 min.
Porcija: 10 žmonių

KODĖL SUPERSONIC?

Mūsų „SuperSonic™“ smulkintuvus išbandė patyrę šefai
iš viso pasaulio ir visi jie sutinka, kad šis smulkintuvas
smulkina ir pjausto 5 kartus greičiau nei peilis. Ir visa tai
dėl „Smart-Fast Bladez™“
SMART-FAST
BLADEZ

Galingi „Smart-Fast Bladez“
sukurti ir pagaląsti specialiai
idealiam smulkinimui.

IŠ

REZULTATAS PO
5 TRUKTELĖJIMŲ

Greičiau nei 5 sekundės,
vos 5 truktelėjimai ir gausite
idealius rezultatus

Puoselėkite savo meilę
maisto ruošimui
„Tupperware“ Silikoninė mentelė nustato
standartus visiems virtuvės įrankiams

Faktas!

Ryškios spalvos ir laikui nepavaldaus dizaino mentelė
puikiai tinka tešlai maišyti. Taip pat su ja idealiai
nuvalysite dubens ar indo kraštus.
Dėl vieno suapvalinto ir vieno smailesnio kampo ši
mentelė puikiai tiks visų tipų indams.

INGREDIENTAI SVOGŪNŲ UŽTEPĖLEI
• 4 vidutinio dydžio geltonieji svogūnai
• 30 ml alyvuogių aliejaus
• 4 žalieji svogūnai
• 525 g graikiško jogurto
• 10 ml kepsnių prieskonių
PARUOŠIMAS
1. Naudodami daržovių peilį nulupkite
svogūnus ir juos padalinkite į keturias
dalis. Sudėkite juos į SuperSonic Extra
Chef su ašmenų priedu, uždenkite ir
keliskart patraukite virvelę.

2. Įkaitinkite alyvuogių aliejų Tchefseries
Cottage keptuvė 28cm ar paprastoje
didelėje keptuvėje ant vidutinio kaitrumo
lygio. Suberkite svogūnus ir pamaišydami
kepkite, kol pradės ruduoti. Kepkite apie
2–3 minutes.
3. Sumažinkite kaitą iki vidutinės ir toliau
kepinkite vis pamaišant, kad nesudegtų,
kol svogūnai pasidarys auksinės spalvos.
Praėjus 7–8 minutėms, nuimkite nuo
kaitvietės ir suberkite į lėkštę atvėsti.
4. Pusę svogūnų sudėkite į SuperSonic
Extra Chef su ašmenų priedu kartu
su žaliaisiais svogūnais. Uždenkite
ir keliskart patraukite virvelę, kad
susmulkintumėte.

5. Į SuperSonic Extra Chef įdėkite
maišymo priedą, suberkite likusius
ingredientus, įskaitant likusius svogūnus,
uždenkite ir traukite virvelę, kol gausite
vienalytę masę.

Profesionalo patarimas: Pagaminkite
naminius traškučius iš daržovių likučių!
INGREDIENTAI DARŽOVIŲ TRAŠKUČIAMS
• 1 morka
• 1 bulvė
• 1 burokėlis
• 1 valg. š. alyvuogių aliejaus
• 1 arbat. š. maltų juodųjų pipirų
• 1 arbat. š. džiovintų čiobrelių
PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 200 ˚C

2. Nulupkite daržoves su universaliu
skustuku ir supjaustykite su MandoChef
pjaustyklė.

3. Atsargiai nusausinkite daržoves su
Perdirbto mikropluošto šluostė universali.
4. Išdėliokite griežinėlius ant Silikoninis
padėklas kepiniams su krašteliu, kad
jie nesiliestų vienas prie kito. Aptepkite
aliejumi su silikoniniu teptuku.
Pabarstykite druska, maltais juodaisiais
pipirais ir džiovintais čiobreliais.
5. Kepkite 6–8 min., kol gražiai pagels.
Palaukite, kol atvės.

Jūs ne vieni!

PRADĖKITE JAU DABAR

Prisijunkite prie mokymų, kad sužinotumėte daugiau apie mūsų
produktų asortimentą, vakarėlių idėjas ir pardavimo priemones

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?

Dalyvaukite 3 mokymuose savo distribucijoje ir pasirinkite 3
produktus, kuriuos naudosite būsimuose vakarėliuose.

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 350 ml
arba 1 Dubenėliai šaldytuvui 400 ml

DALIJIMASIS GALIMYBE

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 vaiko darželis

+ Draugiškas nusiteikimas

+ Jūsų vakarėliai
+ Jūsų bankas

+ Jūsų taksi vairuotojas

+ Jūsų gydytojo laukiamasis

1 pasirinkimas

+ Jūsų šeimos susibūrimas

DATA:

+ Piknikas su kaimynais/bendruomenės
susiėjimas

TEMA:
Mokymuose dalyvauta

2 pasirinkimas
DATA:

+ Jūsų restorano padavėjas
EcoPure buteliuką 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.: 7.

TEMA:
Mokymuose dalyvauta

3 pasirinkimas
DATA:
TEMA:
Mokymuose dalyvauta

Dubenėliai šaldytuvui 400 ml

Idealu laikyti nedidelį kiekį daržovių, konservuotų ar
šviežių vaisių.

Patogu užtepėlėms, užkandžiams, užkandžių priedams.
Saugu vežtis į iškylas alyvuoges, salotų padažus,
marinuotas daržoves.

+ Jūsų parduotuvės darbuotojas
+ Jūsų parapijos nariai

+ Jūsų kirpėja/manikiūro meistrė
+ Jūsų vaiko mokytojas

+ Jūsų nekilnojamojo turto agentas

+ Jūsų augintinio priežiūros specialistas
+ Jūsų masažistas

+ Miela šypsena

+ Malonus charakteris

+ 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?

+ Ar jis/ji užsiminė norintys užsidirbti
papildomų pinigų?

+ Vėl gi, ar jį/ją domina Tupperware indai?

Vakarėliai yra
mūsų darbas!
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.

Norite sužinoti
daugiau?
Paklauskite savo
Distributoriaus apie
didesnes nuolaidas ir
dalyvaukite mokymuose,
kad sužinotumėte, kaip
veiksmingai demonstruoti
ir siūlyti TUPPERWARE
produktus.

Kiek Jums reikia klientų,
kad uždirbtumėte
savo pirmuosius 60 €?
Bazinė nuolaida:

Kontaktų sąrašas

Viskas priklauso nuo to, ką pažįstate. Kad galėtumėte pradėti,
užrašykite žemiau vardus
Draugai

Šeima

23,5%

Pateikiate užsakymą, kurio min. vertė yra 256 €,
kas reiškia:
7 klientus, perkančius

Rankinis spiralizatorius & Papildomas
ašmuo spiralizatoriuie
ARBA
4 x Salotų centrifuga 3,9 l &
VentSmart žemasis 800 ml
ARBA
3x SuperSonic Chopper Extra and
KPT Silicone Spatula

Pažįstami

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

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

