
2023 | 3 numeris

Pavasario 
ŽIEDAI

*kol pakaks turimų atsargų

Nuo 2023 03 06 iki 2023 04 02*
(10–13 savaitės)

Pasiūlymai galioja nuo



Išlaikykite gamtos gėrybes šviežias
Idealios laikymo sąlygos Jūsų mėgstamoms daržovėms

VentSmart aukštasis 4,4 l (2 vnt.)
Laikykite vaisius ir daržoves:
kopūstus, salotas, žiedinius kopūstus, 
cukinijas, baklažanus, persikus, pomidorus, 
vynuoges ir t. t.
28,5 x 19 x 13,5 cm
SS231001

Universalus daržovių 
skustukas (2 vnt.)
Pjovimo paviršiaus 
kampas suprojektuotas 
taip, kad nuluptumėte tik 
ploną produkto sluoksnį.
13,6 x 7,4 cm
SS231003

47,50 €

49,50 € 17,50 €

81,00 €

88,50 € 35,00 €

Vieną perki,  
o už antrą  
moki tik 

7,00 €

SUTAUPYKITE 
39,00 €

Pratęskite vaisių ir 
daržovių „geriausia iki“ 
terminus iki 3 savaičių.*

* „VentSmart“ gaminiai laikomi šaldytuve 4–6 oC temp.

2 vnt. 
1
už 

kainą 

VentSmart rinkinys:
1x VentSmart žemasis 1,8 l
28,5 x 19 x 7 cm
2x VentSmart aukštasis 1,8 l
19 x 14 x 13,5 cm
SS231002



Visi galime 
tapti herojais 
ir išgelbėti 
pasaulį 
mažindami, 
pakartotinai 
naudodami ir 
perdirbdami

Prisijunkite ir kovo 22 d. kartu 
švęskime Pasaulinę vandens dieną

Eco buteliukų 
rinkinys:
EcoPure2 buteliukas 
750 ml
Eco+ buteliukas
500 ml
SS231004

Eco trikampis 
buteliukas 750 ml
PP231001

16,90 €

9,50 €

Už kiekvieną 
10,00 € užsakymą 

galėsite įsigyti 
Eco trikampį 

buteliuką 750 ml 
už specialią kainą!

Pirkite 1x Eco buteliukų rinkinį  
ir gaukite Butelių laikiklį už

1,00 €
SS231005

Pirkite Eco trikampį buteliuką 750 ml 
ir gaukite Butelių laikiklį už

1,00 €
SS231005

Recycline butelių laikiklis
Tvarkingai sudėkite buteliukus ar skardines į šį 
butelių laikiklį ir pamirškite po šaldytuvą ar lentynas 
besiritinėjančius butelius.
17,2 x 11,7 x 1,7 cm
SS231005

Nepraleiskite 
specialaus 
pasiūlymo!

NAUJA SPALVA



Kiaušinių dėtuvė (1 vnt.)
Telpa iki 10 kiaušinių. Parvežkite 
kiaušinius saugiai iš parduotuvės ir dėkite 
tiesiai į šaldytuvą.
25 x 11,1 x 8 cm 
SS231006

Optimum sausainių dėžutė 1,5 l
Šios sandarios ir viena ant kitos 
sustatomos dėžutės įneš pavasario 
spalvų į Jūsų virtuvę.
Ø 20 x 7,5 cm 
SS231007

Perdirbto mikropluošto šluostė 
dulkėms (2 vnt.)
Vienoje šluostės pusėje yra minkšti 
ilgesni plaušeliai, kurie puikiai surenka 
dulkes, o kitoje – trumpesni plaušeliai, 
kurie tinka blizginimui ir poliravimui.
35 x 30 cm
SS231008

22,90 €

14,90 €

NAUJAS DIZAINAS

NAUJAS DIZAINAS

Išimkite įdėklus 
ir turėsite 
kompaktišką 
priešpiečių dėžutę.

Akį traukiantys ir malonūs liesti indai 
puikiai tiks Velykų stalui ar dovanoms!

16,90 €
26,90 €

SUTAUPYKITE 
10,00 €

Traškūs sausainiai kiekvienam.

Kol pakaks turimų atsargų

Pasiūlymas galioja:  
06.03.2023 - 19.03.2023



Pasiruoškite patiekalus  
iš anksto ir atsipalaiduokite

Gaminkite vieną dieną, o mėgaukitės maistu visą likusią savaitę!

Optimum indelių rinkinys:
Optimum 1,3 l
16,4 x 12,4 x 10 cm
Optimum 2,1 l
16,4 x 12,4 x 15 cm
Sandarūs ir sustatomi  
vienas ant kito.
SS231009

Heat N Serve apvalusis 1,5 l
Unikalios spurgos formos inde 
su išmaniuoju automatiniu 
vožtuvu geriau paskirstoma 
šiluma, išleidžiami garai ir 
tolygiai pašildomi produktai.
Ø 23,7 x 11,5 cm
SS23101128,90 €

Surenkite vakarėlį šį mėnesį, 
gaukite padėkos dovanėlę ir 
užbaikite savo kolekciją!
Daugiau informacijos rasite 11 psl. 

35,50 €

32,90 €

59,50 €

48,50 €

SUTAUPYKITE 
24,00 €

SUTAUPYKITE 
15,60 €

SVARBI KIEKVIENA
Naudokite Heat ‘N Serve® indelius paruošto maisto laikymui ir šaldymui.  
Išimkite iš šaldytuvo, pašildykite ir skanaukite!

Silikoninė virtuvės pirštinė
Nepamainomas gaminys, kai reikia 
perkelti karštus produktus ar išimti 
įkaitusius indus iš orkaitės ar 
mikrobangų krosnelės. 
30,6 x 18,5 cm
SS231013

Ovalus serviravimo indas 4 l
Kad daržovės išliktų karštos, po 
kiauraindžiu pripilkite karšto vandens. 
33,5 x 22 x 11 cm
SS231010

36,90 €

CrystalWave dėžutė su 
skyriukais 1 l 
Pasiimkite šaltus užkandžius, 
pavyzdžiui salotas ar vaisius, arba 
atidarykite vožtuvą ir pasišildykite 
pietus mikrobangų krosnelėje.
15,7 x 6,4 x 23,7 cm
SS231012

12,50 €
Supakuota

dėžutėje

*  Šis pasiūlymas galioja tik Kovo mėnesį ( 2023.03.06 - 2023.04.02) ir tik NAUJIEMS konsultantams, 
kurie prie Tupperware kompanijos prisijungė Vasarios ir Kovo mėnesiais (2023.02.06 - 2023.04.02)

Pasiūlymas galioja tik 
naujiems konsultantams*



x 1 x 10

Padėkos dovanėlė
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
120 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, jums dovana:
Optimum 500 ml
16,4 x 12,4 x 5 cm
TG231001

Dovana šeimininkei – 1 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 250 eurų ir  
konsultantas suplanuoja dar du vakarėlius, jums dovana: 
Universalus indas 3 l 
Ø 14,8 x 28,6 cm
HG231001 
ir Padėkos dovana (TG231001)

specialios dovanos ir 
pasiūlymai tik Jums!

Mielos 
ŠEIMININKĖS

Dovana šeimininkei – 2 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu 
pasiekia 350 eurų ir konsultantas 
suplanuoja dar du vakarėlius, jums 
dovana:
Universalus indas 1,5 l
Ø 12,4 x 18,1 cm
Universalus indas 3 l
HG231002
ir Padėkos dovana (TG231001)

Mėgaukitės tvarka lentynose

Konsultantas, 
dalyvaudamas 
svajonių starto 
programoje, gali  
įsigyti vieną  
1 x kvadratinę 
CheeSmart sūrinę

Mes visada ieškome 
motyvuotų, aistringų 
komandos narių.
Tapkite viena iš mūsų!

Kokia nauda būti Tupperware konsultantu?
• Komisiniai nuo asmeninių pardavimų
• Galimybė dalyvauti konsultantų aktyvumo 

programoje
• Galimybė pasinaudoti Naujokų 3 žingsnių 

starto programa ir įsigyti gaminius specialia 
kaina.

1 ŽINGSNIS
Kada: 1-as mėnuo po to, kai tapote konsultante
Kaip: užsakymai už min. 160,00 €
Ką gausite: komisinį atlyginimą  
+ galimybė įsigyti kvadratinę CheeSmart sūrinę 
už ypatingą kainą!

2 ir 3 ŽINGSNIAI
Visada susisiekite su savo Tupperware grupės 
vadove, kad sužinotumėte daugiau apie tai, 
kas laukia toliau! 

Speciali kaina, 
tik naujiems 

konsultantams

MŪSŲ DURYS 
VISADA 
ATVIROS!
Nuo ko pradėti?
Pateikite 60,00 € užsakymą bet 
kuriems Tupperware gaminiams, 
užsiregistruokite konsultantu ir 
gaukite dovanų savo  
STARTINĮ RINKINĮ! 

• Eco+ 500 ml buteliukas
•  Eco+ kelioninis puodelis 490 ml
• Katalogas
• 10 skrajučių

14,50 €

Kvadratinė CheeSmart 
sūrinė
OB231001
katalogo kaina: 27,50 €



Šviežias maistas gaivioms akimirkoms

Wonderlier nuostabiųjų 
dubenų rinkinys
1. Wonderlier dubuo 1,75 l
Ø 21,7 x 10,5 cm
2. Wonderlier dubuo 1 l
Ø 19 x 9,4 cm
SS231014

26,90 €

Originalus „Tupperware“  
bestseleris nuo 1946 m.

2. 

1. 

 Konsultanto kontaktai

Visos kainos yra rekomenduojamos Tupperware ir gali būti keičiamos. Jeigu kiltų problemų dėl tiekimo, 
kai kurie trūkstami produktai bus pakeisti panašiais kitos spalvos produktais arba produktais už tą pačią 
kainą. Lankstinuke pavaizduotų produktų spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios produkto spalvos.
©2023 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

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


