
6–9 savaitės
2019 m. vasario 4 d. - kovo 3 d.

Paprasti
serviravimo 
sprendimai!

Žiemosžaidimai



ASMENINIŲ  
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

Dubenėlių atidarymas:
• Viena ranka tvirtai prispauskite 

dubenėlį prie stalo paviršiaus. Kita 
ranka pakelkite dangtelio auselę į viršų.

Dubenėlių uždarymas:
• Uždėkite dangtelį lygiai su dubenėlio 

kraštais. Tada nykščiais lengvai 
spauskite dangtelio kraštelius link 
dangtelio auselės.

• Dangtelis yra sandarus

GREITAS STARTAS
6 savaitė

Kai Jūsų pardavimai per
pirmąją mėnesio savaitę
(6 savaitė) pasieks  
160 eurų, Jūs gausite:
Valentino dienos 
termopuodelis (1 vnt.)
AC190601

Kai Jūsų pardavimai 
per pirmąją savaitę  
(6 savaitė) pasieks  
240 eurų, Jūs gausite:
Valentino dienos 
termopuodelis (2 vnt.)
AC190602

NAUJA
SPALVA

V ienas jums ir
vienas jūsų

išrinktajam...

Kai Jūsų pardavimai per
šias 4 savaites (6–9 savaitė) 
pasieks 350 eurų,
Jūs gausite:
Aloha dubuo 2 l
Aloha dubuo 450 ml (2 vnt.)
AC190603

6–9 savaitės

350 €

NAUJA SERIJA! 
SURINKITE SAVO 
KOLEKCIJĄ. 



Kai Jūsų pardavimai per šias 4 savaites (6–9 
savaitė) pasieks 550 eurų, Jūs gausite:
Aloha dubuo 2 l (2 vnt.)
Aloha dubuo 1 l
Aloha dubuo 450 ml (4 vnt.)
AC190604

Kai Jūsų pardavimai per šias 4 savaites (6–9 
savaitė) pasieks 1000 eurų, Jūs gausite:
Premium išorinis pikniko krepšys
Aloha dubuo 7,5 l
Aloha dubuo 4 l
Aloha dubuo 2 l (2 vnt.)
Aloha dubuo 1 l
Aloha dubuo 450 ml (4 vnt.)
AC190606

Kai Jūsų pardavimai per šias 4 savaites  
(6–9 savaitė) pasieks 850 eurų, Jūs gausite:
Aloha dubuo 7,5 l
Aloha dubuo 4 l
Aloha dubuo 2 l (2 vnt.)
Aloha dubuo 1 l
Aloha dubuo 450 ml (4 vnt.)
AC190605

1000 €550 €

850 € NAUJA SERIJA! 
SURINKITE SAVO 
KOLEKCIJĄ. 



Neblėstantis grožis, paprastumas ir prieinama kaina

Dizainas 
Modernaus ir elegantiško
dizaino apvalūs serviravimo 
dubenėliai.

Vandeniui nelaidus dangtelis 
Lengvai atidaromi ir uždaromi
dangteliai su didele ausele, už 
kurios patogu paimti.
Didelis apvadas viršuje suteikia 
dubenėliams stabilumo ir 
tvirtumo

G A M I N I O  I N F O R M A C I J A S AV Y B Ė S  I R  P R I VA L U M A I

Universalumas
Universalūs dubenėliai puikiai
tinka serviravimui ir maisto 
laikymui. Dėl didelio pagrindo 
juose patogu maišyti salotas ir  
pasemti maistą.

Medžiaga 
Polipropilenas
Šiurkštesnės tekstūros dugnas ir
išorinis paviršius apsaugo indo
paviršių nuo subraižymų.

• Tinka serviravimui tiek viduje, tiek lauke.
• Tinka maisto laikymui šaldytuve bei spintelėse.
• Dubenėliai tvarkingai susideda vienas į kitą, todėl neužima daug vietos.
• Garsusis „Tupperware“ sandarus dangtelis – pasiimti maistą kartu su savimi ne tik 

paprasta, bet ir saugu.



DOVANOS UŽ
NAUJOKUS
6–9 savaitės

Dovana už 1 naujoką, 
pateikusį 50 eurų 
vertės užsakymą:
KREPŠYS “ALPAKA”
RE190601  

Pasirenkama dovana
už 1 kvalifikuotą naujoką 
per šias 4 savaites  
(6–9 savaitė):

galimybė įsigyti T Chefseries 
Essential prikaistuvį už 
specialią kainą

Dovana už 2 kvalifikuotus naujokus
per šias 4 savaites (6–9):

Dovana už 4 kvalifikuotus naujokus
per šias 4 savaites (6–9):

Sveiki atvykę
Dovana kiekvienam 

naujokui, pateikusiam  
50 eurų vertės užsakymą:

KREPŠYS “ALPAKA”
WG190601  

ARBA 

ARBA 
Metalinis termosas,
auksinis
RE190602

Alpaka laikrodis
RE190604
ir
Metalinis termosas, auksinis
arba
T CHEFSERIES ESSENTIAL PUODAS 7 L

Alpaka kelioninis krepšys
Alpaka šalikas
RE190605
Alpaka laikrodis
ir
Metalinis termosas, auksinis
arba
T CHEFSERIES ESSENTIAL PUODAS 7 L

T CHEFSERIES ESSENTIAL
PRIKAISTUVIS 7 L

RO190601
29,90 €

tik už 
29,90 €

tik už 

29,90 €
tik už 

ARBA 



GRUPĖS VADOVIŲ  
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

2000 eurų + 1 naujokas

Greitas Startas
Promote Out iššūkis vasaris - kovas

Kai per šias 4 savaites (6–9 savaitė) 
grupės pardavimai pasieks 2000 eurų ir 
grupės vadovė pakvies
1 asmeninį kvalifikuotą naujoką,
vadovė gaus dovaną:
T CHEFSERIES ESSENTIAL 
PRIKAISTUVIS 1,4 L
UM190601  

Polipropilenas yra
• 100 % perdirbamas
• Lengvas – vienas iš lengviausių 

polimerų pasaulyje
• Itin patvarus – korpusas ilgainiui 

gali nusidėvėti, tačiau tai neturės nė 
menkiausios įtakos lagamino tvirtumui ir 
atsparumui

• Nekenkia aplinkai – gamyba reikalauja 
itin mažai energijos

• Lankstumas – viena svarbiausių 
polipropileno savybių yra jo išskirtinis 
lankstumas. Dėl šio lankstumo gali 
deformuotis lagamino korpusas, tačiau 
net ir tokiu atveju bus išlaikomas 
atsparumas smūgiams ir lūžiams.

6–9 savaitės Roncato D-Box kuprinė
mamai ir dukrai

(daugiau informacijos sužinosite iš savo distributoriaus)

Pasirinkite 
1 iš 3 

spalvų.

2000 eurų + 3 naujokai
Kai per šias 4 savaites (6–9 savaitė) grupės 
pardavimai pasieks 2000 eurų ir bus pakviesti 
3 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas 
vadovės), vadovė gaus dovaną:
Roncato kuprinė
UM190602  

2000 eurų +  
5 naujokai
Kai per šias 4 savaites  
(6–9 savaitė) grupės pardavimai 
pasieks 2000 eurų ir bus pakviesti 
5 kvalifikuoti naujokai
(iš kurių bent vienas vadovės),
vadovė gaus dovaną:
Roncato kuprinė
Roncato lagaminas
UM190603 



6
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Nepraleiskite
Greito Starto  
savaitės!

Pradėkite rinkti
savo naująją Aloha 
gaminių kolekciją.

Ruoškitės
piknikų sezonui. 8
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ASMENINIAI
PARDAVIMAI

GRUPĖS
PARDAVIMAI

NAUJOKAI

IŠ VISO

Kviesti naujokus  
daug lengviau,
nei galvojate.

SAVAITĖ

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

Visas kainas rekomenduoja „Tupperware“ ir jos gali keistis. 
Kilus pristatymo problemoms, trūkstami daiktai bus pakeisti panašiomis 
skirtingos spalvos ar tos pačios kainos prekėmis.
Skrajutėje pavaizduota produktų spalva gali šiek tiek skirtis nuo realaus 
produkto spalvos. 
©2019 „Tupperware“. Visos teisės saugomos.
„Tupperware“ prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.“ Nuosavybė.


