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šauni

šaunesnė

šauniausia

19–22 savaitės

Nuo 2018 05 07 iki 2018 06 03

ASMENINIŲ PARDAVIMŲ
IŠŠŪKIS

Prisms ąsotis 2 l
• Klasikinės serijos ąsotis,
išsiskiriantis įspūdingu dizainu,
primenančiu stiklą.
• Krištolo skaidrumo ąsotis,
dekoruotas dinamišku deimantų
formos raštu.
• Itin talpus – net 2 l – puikiai tinka
įvairių rūšių gėrimams.
• Kartu su derančiomis Prisms
stiklinėmis puikiai papildys
kiekvieną šventinį stalą bet kuriuo
metų laiku.

GREITAS STARTAS
19 savaitė

Kai pardavimai per pirmąją savaitę (19 savaitė) pasiekia 160 eurų, Jūs gausite:

Prisms stiklinė 475 ml

PRISMS ĄSOTIS 2 l
PRISMS STIKLINĖS 475 ml (2 vnt.)
AC181901

• Modernaus dizaino stiklinės
ne tik papuoš Jūsų stalą, bet ir
suteiks gėrimams ir desertams
patrauklumo.
• Deimantų formos raštu dekoruotose
stiklinėse Jūsų gėrimai įspūdingai
spindės ir atrodys dar skaniau.
• Dėl specialaus dizaino stiklinės
yra patogios naudoti bei atrodo
puošniai ir elegantiškai.
• Idealus pasirinkimas visai šeimai.

TIK
19
SAVAITĘ

ALAUS
PUNŠAS
FRIDGE

Paruošimo trukmė
10 min.

INGREDIENTAI
6-8 PORCIJOMS
• 250 g braškių
• 3 persikai (± 400 g)
• 150 ml aviečių sirupo
• 1,5 l šviesiojo alaus

Palikti pastovėti

2 val.

PREMIJOS SAVAITĖ
Jei antrąją savaitę (20 savaitė) Jūsų pardavimai pasieks dar 160 eurų,
gausite Prisms stiklines:

PARUOŠIMAS

1. Pašalinkite braškių kotelius ir nulupkite persikus su Click serijos
skustuku. Smulkiai supjaustykite vaisius, naudodami Pro Asian peilį
daržovėms.
2. Į EZ Mix N Store 2 l ąsotį plakimui suberkite smulkintus vaisius,
supilkite aviečių sirupą, 400 ml alaus ir viską išmaišykite. Uždenkite
ir padėkite į šaldytuvą atvėsti bent 2 valandoms. Atšaldykite likusius
alaus butelius.
3. Patiekimui: pusę Prisms stiklinės pripildykite sirupu iš EZ ąsočio
plakimui, o ant viršaus pilkite atšaldyto alaus. Punšui patiekti
naudokite Prisms ąsočio ir Prisms stiklinių komplektą – taip
sukursite dinamišką ir rafinuotą vakarėlio atmosferą!

TIK
20
SAVAITĘ

PRISMS STIKLINĖS
475 ml (4 vnt.)
AC181902

ASMENINIŲ PARDAVIMŲ
IŠŠŪKIS
19–22 savaitės

400 €
šauni

Kai pardavimai per šias 4 savaites (19–22)
pasiekia 400 eurų, Jūs gausite:
PRO ASIAN SANTOKU PEILIS
AC181903

Galite būti:
šauni

šaunesnė

arba

šauniausia

800 €
Kai pardavimai per šias 4 savaites (19–22)
pasiekia 800 eurų, Jūs gausite:

šaunesnė

PRO ASIAN KAPOKLĖ DARŽOVĖMS (1)
PRO ASIAN SANTOKU PEILIS (2)
PRO ASIAN PEILIS DARŽOVĖMS (3)
AC181904
1

2

3

1300 €
Kai pardavimai per šias 4 savaites (19–22)
pasiekia 1300 eurų, Jūs gausite:
INSPIRE STALO ĮRANKIŲ RINKINYS (4 asmenims) (1)
PRO ASIAN KAPOKLĖ DARŽOVĖMS (2)
PRO ASIAN SANTOKU PEILIS (3)
PRO ASIAN PEILIS DARŽOVĖMS (4)
AC181905

Nerūdijančiojo
plieno stalo
įrankiai visam
gyvenimui!
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šauniausia
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šauni

šaunesnė

šauniausia

GRUPIŲ VADOVIŲ
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

5500 eurų

Kai per šias 4 savaites (19–22) grupės pardavimai
pasieks 5500 eurų ir bus pakviesti 2 kvalifikuoti
naujokai, vadovė gaus dovaną:
SWAROVSKI ICONIC SWAN BRACELET
SWAROVSKI FACET SWAN NECKLACE
UM181903

šauniausia

19–22 savaitės
šauni

2200 eurų

Kai per šias 4 savaites (19–22) grupės
pardavimai pasieks 2200 eurų ir
grupės vadovė pakvies 1 kvalifikuotą
naujoką, vadovė gaus dovaną:
SWAROVSKI ICONIC
SWAN BRACELET
UM181901

šaunesnė

3300 eurų

Kai per šias 4 savaites (19–22) grupės
pardavimai pasieks 3300 eurų ir
grupės vadovė pakvies 1 kvalifikuotą
naujoką, vadovė gaus dovaną:
SWAROVSKI FACET
SWAN NECKLACE
UM181902

Pakilkite į naują juodai
baltos mados lygį su šia
klasikine rožinio aukso
krištolo apyranke ir
madingu kaklo papuošalu
su žymiąja Swarowski
gulbe. Ant kaklo gulbės
tampa šiuolaikinio
dizaino, įkvėpto krištolo
briaunų, 3D narveliu su
rafinuotomis putojančio
šešėlio linijomis.

DOVANOS UŽ NAUJUS KONSULTANTUS
19–22 savaitės

Keliaukite su Tupperware

Dovana už 1 naujoką, pateikusį 50 eurų
vertės užsakymą:
OPTIMUM 1,3 l – VOKIETIJA
RE181901

Kur:

Nepamirškite užsidirbti
birželio mėnesio
Optimum “Paryžius”!

Marokas

Kada:

2018 m. spalio mėn

Kaip:

Atskirkite naujas
grupes

Dovana už 1 kvalifikuotą
naujoką per šias
4 savaites (19–22), yra:
PALEO KREPŠYS SU
IZOLIACIJA
METALINIS TERMOSAS,
JUODAS
METALINIS TERMOSAS,
RAUDONAS
RE181902

Kur: Paryžius
Kada: 2018 m. spalio mėn.
Kaip: Pateikite savo

Dovana už 2 kvalifikuotus konsultantus
per šias 4 savaites (19–22), yra:
HEAT N SERVE APVALUSIS 1,5 l
HEAT N SERVE APVALUSIS 700 ml
PALEO KREPŠYS SU IZOLIACIJA
METALINIS TERMOSAS, JUODAS
METALINIS TERMOSAS, RAUDONAS
RE181903

receptą ir tapkite viena
iš mūsų 3 CEE Kulinarijos
žvaigždžių!

Norėdami pateikti
receptą ar sužinoti
daugiau informacijos apie
konkursą, apsilankykite
adresu: http://culinarystars.
tupperware.com/cee-ru/

Išlaiko daržoves šviežias!

Taip pat receptą galite
pateikti savo distribucijoje!
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Nuspręskite pati!

IŠ VISO

šauni

šaunesnė

šauniausia

Visos kainos yra rekomenduojamos „Tupperware” ir gali būti keičiamos.
Jei 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.
©2018 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brand” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

www.tupperware.lt

