
06.03 – 02.04.2023
(10–13 savaitės)

Pavasario žiedų spalvos

* kol pakaks turimų atsargų

2023 I 3 numeris

VAIVORYKŠTĖS 
SPALVŲ ŽELĖ
INGREDIENTAI (16 PORCIJŲ)
• Neutralaus skonio aliejaus Jel Party formai ištepti 
• 5 pakeliai įvairių skonių spalvotos želė: raudonos, oranžinės, 

geltonos, žalios ir mėlynos spalvos (45 g kiekvienos) 
• 1,2 l vandens (dalimis) 
• 475 ml sutirštinto pieno
• 475 ml saldinto kondensuoto pieno
• 4 pakeliai beskonės želatinos (dalimis) (±28 g)

PARUOŠIMAS
1. Į Jel Party formą įstatykite 

vidurinę dalį ir patepkite formą 
neutraliu aliejumi. 

2. Užvirkite 120 ml. Įdėkite 45 g 
raudonos spalvos želatinos ir 
maišykite, kol ištirps. Įpilkite  
120 ml vandens ir vėl 
išmaišykite. Tuomet supilkite 
į Jel Party formą. Uždenkite ir 
pastatykite į šaldytuvą  
30–60 min., kol sustings. 

3. Į vidutinio dydžio dubenį 
supilkite sutirštintą pieną ir 
saldintą kondensuotą pieną. 
Viską gerai išmaišykite. 

4. Kai raudonas sluoksnis 
sukietės, 1 pakelį nesaldintos 
želatinos ir 30 ml šalto 
vandens supilkite į indelį, 
tinkamą naudoti mikrobangų 

krosnelėje. Gerai išmaišykite ir 
padėkite į šalį 2 minutėms. 

5. Suminkštėjusią želatiną 
šildykite mikrobangų krosnelėje 
15–20 sek. 900 vatų galingumu. 
Į želatiną įpilkite 235 ml pieno 
mišinio ir gerai išmaišykite. 
Supilkite ant raudono sluoksnio, 
uždenkite ir pastatykite į 
šaldytuvą 30–60 min., kol 
sustings. 

6. Pakartokite žingsnius nuo 2 
iki 5 su likusiomis spalvomis. 
Paskutinė spalva turi būti 
mėlyna. Uždenkite ir šaldykite 
5–6 valandas. 

7. Kai sustings, apverskite Jel 
Party formą, kad dangtis būtų 
apačioje, ir išimkite vidurinę dalį. 
Forma turėtų lengvai nusiimti. 

8. Iki patiekiant laikykite šaldytuve.

*   Suma nebus įskaičiuota į mažmeninės prekybos pardavimus
Pastaba: tik naujiems konsultantams: jūsų pirmasis 60 eurų vertės 
užsakymas neįskaičiuojamas į Greito starto sumą.

10 savaitė

Už kiekvieną kvalifikuotą naujoką, galite įsigyti toliau nurodytą 
gaminį už specialią kainą*.

One Touch sausainių dėžutė 2,4 l (2 vnt.)
RO231001

DOVANOS UŽ NAUJOKUS
10-13 savaitės

*suma nebus įskaičiuota į mažmeninius pardavimus

Per šias 4 savaites (10-13 sav.) už 
kiekvieną pakviestą kvalifikuotą 
naujoką Jūs gausite

Termosas maistui 475 ml 
Ø 16,76 x 8,8 cm
RE231001

KVALIFIKUOTI 
NAUJOKAI

8,50 €

GREITAS STARTAS

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.
©2023 „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.

Kai per pirmąją mėnesio savaitę  
(10 sav.) parduosite prekių už 200 eurų 
ar daugiau, galėsite įsigyti toliau 
nurodytą gaminį už specialią kainą*:

Eco+ kelioninis kavos puodelis  
350 ml, tamsus  
Eco+ kelioninis kavos puodelis  
350 ml, šviesus
AC231001

5,00 €



DOVANOS UŽ AKTYVUMĄ*  
Savaitės 10-13

MĖNESIO IŠŠŪKIS GRUPIŲ 
VADOVĖMS** Savaitės 10-13

350 €

550 €

800 €

1200 €

Kai per 4 savaites (10–13 savaitės) 
parduosite prekių bent už 350 eurų, jūs 
galėsite įsigyti toliau nurodytus gaminius 
už specialią kainą*:

Click to Go konteineris gėrimams  
(su rankena) 3,1 l
Ø 22,3 x 14,2 x 16,2 cm 
Aloha puodelis 350 ml (4 vnt.)
Ø 9,5 x 9 cm
AC231002

Kai per 4 savaites (10–13 savaitės) 
parduosite prekių bent už 550 eurų, jūs 
galėsite įsigyti toliau nurodytus gaminius už 
specialią kainą*:

Aloha dviguba lėkštė (4 vnt.) 
Negili lėkštė / dangtis: Ø 29,4 x 2,8 cm
Gili lėkštė: Ø 23 x 4,5 cm
Click to Go konteineris gėrimams  
(su rankena) 3,1 l
Aloha puodelis 350 ml (4 vnt.)
AC231003

Kai per 4 savaites (10–13 savaitės) 
parduosite prekių bent už 800 eurų, jūs 
galėsite įsigyti toliau nurodytus gaminius 
už specialią kainą*:

Formavimo indas Jel Party 3 l
Ø 27 x 31,17 x 8,04
Click to Go konteineris gėrimams  
(su rankena) 3,1 l
Aloha puodelis 350 ml (4 vnt.)
Aloha dviguba lėkštė (4 vnt.) 
AC231004

Kai per 4 savaites (10–13 savaitės) 
parduosite prekių bent už 1200 eurų, jūs 
galėsite įsigyti toliau nurodytus gaminius 
už specialią kainą*:

Premium pikniko krepšys 28 l 
Ø 22,5 x 40 x 31 cm
Click to Go konteineris gėrimams  
(su rankena) 3,1 l
Aloha puodelis 350 ml (4 vnt.)
Aloha dviguba lėkštė (4 vnt.)
Formavimo indas Jel Party 3 l
AC231005

**  Priklausomai nuo Jūsų bendros viso mėnesio užsakymo sumos, galėsite įsigyti 
gaminius iš bet kurio pasiekto lygio (dabartinio ar ankstesnio). Galite rinktis tik 
vieną lygio gaminių paketą. Negalite dalinti bendros mėnesio užsakymo sumos, 
kad įsigytumėte kelių lygių paketus. Sąlygos galioja visiems „Tupperware“ 
pardavimų skyriaus nariams. Lygių paketai sistemoje bus prieinami pasibaigus 
akcijai, ateinančiais mėnesiais. Daugiau informacijos teiraukitės platintojo.

5,00 €

10,00 €

15,00 €

1500 EURŲ + 1 NAUJOKAS

2200 EURŲ + 1 NAUJOKAS

3500 EURŲ + 2 NAUJOKAI

5000 EURŲ + 3 NAUJOKAI

Kai per 4 savaites (10–13 savaitės) grupės pardavimai pasieks 
2200 eurų ir pakviesite 1 kvalifikuotą naujoką, jūs galėsite 
įsigyti toliau nurodytus gaminius už specialią kainą*:

Eco+ Clear dubuo 6 l
Ø 29,6 x 13,32 cm 
Servofiks indas
UM231002

Kai per 4 savaites (10–13 savaitės) grupės 
pardavimai pasieks 3500 eurų ir pakviesite  
2 kvalifikuotus naujokus (iš kurių bent vienas 
vadovės), jūs galėsite įsigyti toliau nurodytus 
gaminius už specialią kainą*:

S dydžio lagaminas ant ratukų
Ø 40 x 55 x 20 cm
Eco+ Clear dubuo 6 l
Servofiks indas
UM231003

24,00 €

36,00 €

7,00 €

12,00 €

*  Priklausomai nuo Jūsų bendros viso mėnesio užsakymo sumos, galėsite įsigyti 
gaminius iš bet kurio pasiekto lygio (dabartinio ar ankstesnio). Galite rinktis tik 
vieno lygio gaminių paketą. Negalite dalinti bendros mėnesio užsakymo sumos, 
kad įsigytumėte kelių lygių paketus. Sąlygos galioja visiems „Tupperware“ 
pardavimų skyriaus nariams. Lygių paketai sistemoje bus prieinami pasibaigus 
akcijai, ateinančiais mėnesiais. Daugiau informacijos teiraukitės platintojo.

Kai per 4 savaites (10–13 savaitės) grupės 
pardavimai pasieks 1500 eurų ir pakviesite  
1 kvalifikuotą naujoką, jūs galėsite įsigyti  
toliau nurodytus gaminius už specialią kainą:

Servofiks indas
Ø 48 x 48 x 42 cm
UM231001

48,00 €

Kai per 4 savaites (10–13 savaitės) grupės pardavimai pasieks 
5000 eurų ir pakviesite 3 kvalifikuotus naujokus (iš kurių bent 
vienas vadovės), jūs galėsite įsigyti toliau nurodytus gaminius 
už specialią kainą*:

Tchefseries keptuvė lietiniams 
Ø 28 cm / 45,6 x 6,8 cm
S dydžio lagaminas ant ratukų
Eco+ Clear dubuo 6 l
Servofiks indas
UM231004


