
10-13 savaitės
(04.03.2019 – 31.03.2019)

Su meile
visoms  

Tuppermoterims



• Stilingas ir patrauklus naujas 
dizainas. 

• Paprastas ir gamtą tausojantis 
būdas visada su savimi turėti šviežio 
vandens. 

• Nekenksmingas aplinkai sprendimas. 
• Patogus dangtelis. 
• Dangtelis yra sandarus, todėl idealiai 

tinka neštis kartu su savimi. 
• Telpa šaldytuvo durelėse. 

GREITAS
STARTAS

GREITAS STARTAS 
GRUPIŲ VADOVĖMS

10 savaitė

10 savaitė

Kai Jūsų pardavimai per pirmąją mėnesio 
savaitę (10 savaitė) pasieks  180 eurų,  
Jūs gausite:
Metalinis EcoPure2 buteliukas 880 ml
AC191001

Kai Jūsų asmeniniai pardavimai per pirmąją mėnesio 
savaitę (10 savaitė) pasieks 240 eurų, Jūs gausite:
Rankinės laikiklis
UM191001

Ekologinė mada – 
stiliaus akcentas 
kiekvienai progai! 
P AMILSI T E iš 
pirmo žvilgsnio!

NAUJIENA

TIK GRUPIŲ 
VADOVĖMS!



DOVANOS UŽ 
AKTYVUMĄ

Kai Jūsų pardavimai per
šias 4 savaites (10–13 
savaitė) pasieks 350 
eurų, Jūs gausite:
Universalus indas 
laikymui 1,5 l
AC191002

Kai Jūsų pardavimai per šias 4 savaites 
(10–13 savaitė) pasieks 550 eurų,  
Jūs gausite:
Allegra kvadratinis dubuo 2,5 l 
Allegra prieskonių malūnėlis 
Universalus indas laikymui 1,5 l
AC191003

350 €

550 €

NAUJIENA



Kai Jūsų pardavimai per šias 4 savaites 
(10–13 savaitė) pasieks 850 eurų,  
Jūs gausite:
Micro Deli Dip (su 4 šakutėmis)
Allegra serviravimo centras 
Allegra desertiniai dubenėliai (2 vnt.)
Allegra kvadratinis dubuo 2,5 l
AC191004

850 €



Kai Jūsų pardavimai per šias 4 savaites (10–13 
savaitė) pasieks 1200 eurų, Jūs gausite:
Allegra dubuo 1,5 l
Allegra dubuo 3,5 l
Allegra dubuo 5 l
Micro Deli Dip (su 4 šakutėmis)
Allegra serviravimo centras 
Allegra desertiniai dubenėliai (2 vnt.)
Allegra kvadratinis dubuo 2,5 l
AC191005

1200 €

Pasitikite svečius stilingai!
„Tupperware Allegra“ serija papuoš kiekvieną stalą ir tiks visoms progoms. Modernūs 
ir estetiški – „Allegra“ indai yra paprasto, bet elegantiško dizaino, todėl puikiai pravers 
tiek kasdieniam naudojimui, tiek šventiniam stalui.

NAUJA 
SPALVA



DOVANOS UŽ
NAUJOKUS

Dovana už vieną naujoką, pateikusį 50 eurų 
vertės užsakymą:
Apvalus indas 1,1 l - Pavasaris
RE191001

Dovana už vieną kvalifikuotą naujoką per 
šias 4 (10-13) savaites:
T.S. Turbo Chef
RE191002

Dovana už du kvalifikuotus 
naujokus per šias 4 (10-13) 
savaites:
Prieskonių malūnėlis (2 vnt.)
T.S. Turbo Chef
RE191003



GRUPĖS VADOVIŲ  
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

2000 euro 

3000 euro 

5000 euro 

Kai per šias 4 savaites (10-13) grupės 
pardavimai pasieks 2000 eurų ir grupės 
vadovė pakvies 1 kvalifikuotą naujoką, 
vadovė gaus dovaną:
Tchefseries Cottage  
troškintuvas 4,1 l
UM191002

Kai per šias 4 savaites (10–13) grupės 
pardavimai pasieks 3000 eurų ir bus 
pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių 
bent vienas vadovės), vadovė gaus 
dovaną: 
Tchefseries Cottage troškintuvas  
5,8 l su dangčiu
UM191003

Kai per šias 4 savaites (10–13) grupės 
pardavimai pasieks 5000 eurų ir bus 
pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių 
bent vienas vadovės), vadovė gaus 
dovaną: 
Tchefseries Cottage  
troškintuvas 4,1 l
Tchefseries Cottage troškintuvas  
5,8 l su dangčiu
UM191004



Kur: Andalūzija, Ispanija 
Kada: 2019 m. spalio mėn. 
Kaip: Už atskirtas naujas grupes 
Kvalifikacijos laikotarpis:  
Vasario–birželio mėn.

Nepamirškite! 
PO IŠŠŪKIS 

Vasaris–kovas

Pasirinkite 
1 iš 3 

spalvų

Keliaukite su  
Tupperware

„Rocanto“ 
kuprinė

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.


