
19–22 savaitės (nuo 2019 05 06 iki 2019 06 02)



Kai Jūsų pardavimai per 
pirmąją mėnesio savaitę 
(19 savaitė) pasieks  
160 eurų, Jūs gausite:
1 Cubix Mahalo 650ml
2 Cubix Mahalo 1L
3 Cubix Mahalo 1,8L
AC191901

19 SAVAITĖ
160 €

NAUJIENA

GREITAS 
STARTAS
19 savaitė

1.

2.

3.

Kai Jūsų pardavimai per 
antrąją mėnesio savaitę  
(20 savaitė) pasieks  
200 eurų, Jūs gausite:
Pietų krepšys Mahalo 
Paplūdimio šlepetės 
Mahalo
AC192001

NAUJAS
DIZAINAS

20 SAVAITĖ
200 €



Kai Jūsų pardavimai per šias 4 savaites (19–22 savaitė) pasieks 400 eurų, Jūs gausite:
Oh-Dinner lėkštė (4 vnt.)
Pikniko stalo įrankių rinkinys (4 asmenims)
AC191902

Kai Jūsų pardavimai per šias 4 savaites  
(19–22 savaitė) pasieks 1000 eurų, Jūs gausite:
Illumina dubuo 2,5 l 
Illumina dubuo 4,3 l 
Illumina dubuo 550 ml (4 vnt.) 
Illumina dubuo 800 ml (2 vnt.)
Samba ąsotis 2 l 
Samba puodelis (4 vnt.) 
Samba stiklinaitės (4 vnt.) 
Oh-Dinner lėkštė (4 vnt.)
Pikniko stalo įrankių rinkinys (4 asmenims)
AC191904

Kai Jūsų pardavimai per šias 4 savaites (19–22 savaitė) pasieks 600 eurų, Jūs gausite:
Samba ąsotis 2 l 
Samba puodelis (4 vnt.) 
Samba stiklinaitės (4 vnt.) 
Oh-Dinner lėkštė (4 vnt.)
Pikniko stalo įrankių rinkinys (4 asmenims)
AC191903

400 €

1000 €

600 €

DOVANOS UŽ 
AKTYVUMĄ
19–22 savaitės

NAUJOS
SPALVOS

NAUJOS
SPALVOS



Kai Jūsų pardavimai per šias 4 savaites
(19–22 savaitė) pasieks 1400 eurų, Jūs gausite:
Pikniko krepšys Mahalo 
Paplūdimio rankšluostis Mahalo
Illumina dubuo 2,5 l 
Illumina dubuo 4,3 l 
Illumina dubuo 550 ml (4 vnt.) 
Illumina dubuo 800 ml (2 vnt.) 
Samba ąsotis 2 l
Samba puodelis (4 vnt.) 
Samba stiklinaitės (4 vnt.) 
Oh-Dinner lėkštė (4 vnt.)
Pikniko stalo įrankių rinkinys (4 asmenims)
AC191905

Kai Jūsų pardavimai per šias 4 savaites
(19–22 savaitė) pasieks 2000 eurų,  
Jūs gausite:
Sulankstoma kėdė (2 vnt.)
Pikniko krepšys Mahalo 
Paplūdimio rankšluostis Mahalo
Illumina dubuo 2,5 l 
Illumina dubuo 4,3 l 
Illumina dubuo 550 ml (4 vnt.) 
Illumina dubuo 800 ml (2 vnt.)
Samba ąsotis 2 l 
Samba puodelis (4 vnt.) 
Samba stiklinaitės (4 vnt.) 
Oh-Dinner lėkštė (4 vnt.)
Pikniko stalo įrankių rinkinys 
(4 asmenims)
AC191906

1400 € 2000 €



GRUPIŲ VADOVIŲ
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

19–22 savaitės
2000 eurų

4000 eurų 

6000 eurų 

Kai per šias 4 savaites (19–22 savaitė) 
grupės pardavimai pasieks 2000 eurų ir 
grupės vadovė pakvies 1 kvalifikuotą 
naujoką, vadovė gaus dovaną:
Grafinas šaltai kavai 
Skaidrios stiklinaitės  
400 ml (4 vnt.)
UM191901

Kai per šias 4 savaites (19–22 savaitė) 
grupės pardavimai pasieks 4000 eurų ir 
bus pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai (iš 
kurių bent vienas vadovės),  
vadovė gaus dovaną:
Grafinas šaltai kavai 
Skaidrios stiklinaitės 400 ml (4 vnt.)
Allegra metalinis dubuo 3,5 l 
Allegra metalinis dubuo 1,5 l (2 vnt.) 
Allegra metalinis dubuo 5 l
UM191902

Kai per šias 4 savaites (19–22 savaitė) grupės
pardavimai pasieks 6000 eurų ir bus pakviesti
2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas
vadovės), vadovė gaus dovaną:
Grafinas šaltai kavai 
Skaidrios stiklinaitės 400 ml (4 vnt.)
Allegra metalinis dubuo 3,5 l 
Allegra metalinis dubuo 1,5 l (2 vnt.) 
Allegra metalinis dubuo 5 l
Inspire stalo įrankių rinkinys  
(6 asmenims) 
UM191903

ŠALTA CHAI LATTE
INGREDIENTAI 1 GRAFINUI (6–8 STIKLINĖMS)

PARUOŠIMAS

Šalta arbata su pienu ir 
prieskoniais 
•  3 valg. š. juodosios  

arbatos  (± 15 g) 
•  10 kardamono ankščių 
•  2 cinamono lazdelės 
•  2 gvazdikėliai 
•  4 pipirų grūdeliai 

• Filtruoto vandens, min. 1 °C, 
maks.  25 °C 

Patiekimui 
•  10 g šviežio imbiero, nulupto 
•  4 valg. š. medaus (± 60 ml) 
•  400 ml pieno 
•  Ledo kubeliai 

Patiekimas
5. 3–4 stiklinėms: įpilkite 400 ml 
paruoštos šaltos arbatos į Eazy 
greitkratį 600 ml. 
6. Į Eazy greitkratį įtarkuokite 5 g 
imbiero su tarkute iš Šeimininkės 
rinkinio. Įdėkite 2 valg. š. medaus 
(± 30 ml) ir įpilkite 200 ml pieno. 
7. Įdėkite smulkintuvo priedą, 
uždenkite greitkratį ir gerai 
suplakite. 
8. Pripildykite 3–4 stiklines 
ledo kubelių ir užpilkite Eazy 
greitkratyje gautu mišiniu. 
9. Pakartokite

Paruoškite šaltą arbatą
1. Įdėkite metalinį filtrą į 
Grafiną, suberkite arbatą ir 
prieskonius. 
2. Lėtai pilkite filtruotą 
kambario temperatūros / šaltą 
vandenį (min. 1 °C, maks.  25 
°C) į Grafiną. Pripilkite vandens 
iki linijos (vietos, kurioje 
metalinis filtras susiliečia su 
plastikiniu piltuvėliu). 
3. Pastatykite į šaldytuvą 8–12 
valandų. 
4. Išimkite filtrą ir išmeskite 
arbatžoles su prieskoniais.

Paruošimo 
trukmė: 5 min.

Laikyti šaldytuve: 
8–12 val.

x6

Laikiklį 
įsigykite 
atskirai



Keliaukite su Tupperware

Kur: Andalūzija, Ispanija
Kada: Spalio 24–27 d.
Kaip: Už atskirtas naujas grupes
Kvalifikacijos laikotarpis: Vasario–birželio mėn.

Kur: Roma, Italija
Kada: Spalio 29–31 d.
Kaip: Culinary Party Stars
Receptų pateikimas: Gegužės–birželio mėn.



Šį mėnesį „Tupperware“ mes esame:

FASTER

STRONGER

HIGHER

Tik AKTYVIEMS 
konsultantams!

Būk aktyvi* ir pateik bent 1 užsakymą 
19–22 savaitėmis, ir gauk stilingus 
akinius nuo saulės! **

Akiniai nuo saulės Mahalo
AC191907

* Aktyvus konsultantas =  
  bent 160 eurų vertės vienas užsakymas 
**  vienas konsultantas gali gauti vienerius akinius

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.


