
23-26 savaitės
(03.06.2019 – 30.06.2019)

LAUKIAMI
VISI!



Kai per pirmąją mėnesio savaitę 
(23 savaitė) parduosite prekių už 
160 eurų, jūs gausite:
EcoPure2 750 ml
Vent N Serve kvadratinis 600 ml
AC192301

GREITAS STARTAS
23 savaitė

Kokia Tupperware
asmenybė

esi tu?

STEBINANTI, 
TIKROVIŠKA, PASLAUGI 
ar SPINDULIUOJANTI?

Atlik testą ir sužinok
savo Tupperware asmenybę!

Kokia tavo 

asmenybė?

Universalus sprendimas visur skubantiems – puikiai tinka transportavimui
horizontalioje padėtyje, laikymui, šildymui ir patiekimui. Be to, jie visiškai hermetiški!

DOVANOS UŽ AKTYVUMĄ
23-26 savaitės

Kai per 4 mėnesio savaites  
(23-26 savaitės) parduosite prekių už 
400 eurų, jūs gausite:
Click To Go 1,5 l
Click To Go 900 ml
Click To Go rankenėlė
Cubix kvadratinis 650 ml
Cubix stačiakampis 250 ml (2 vnt.)
Cubix Mini 110 ml (2 vnt.)
AC192302

NAUJOS
SPALVOS

Derinkite juos visais įmanomais būdais!

Tu esi
SPINDULIUOJANTI

400 €

NAUJIENA



CUKINIJŲ IR ČESNAKŲ KĄSNELIAI

INGREDIENTAI
2–3 PORCIJOS

PARUOŠIMAS

• 1 vidutinio dydžio cukinija
• 1 kiaušinis
• 50 g / ±½ puodelio 

džiūvėsėlių
• 40 g / ±½ puodelio 

parmezano sūrio
• 1 česnako skiltelė, nulupta 

ir susmulkinta
• 2–3 baziliko, petražolių 

šakelės ar laiškinio 
česnako, smulkiai 
sukapoto

• Druska ir pipirai pagal 
skonį

1. Išimkite orkaitės groteles ir įkaitinkite orkaitę iki 200 °C,  pasirinkę 
konvekcinio kepimo režimą.
2. Supjaustykite cukiniją apyt. 6 kv. cm. gabalėliais.
3. Pritvirtinkite Speedy Mando trintuvės laikiklį prie korpuso ir uždėkite 
ant Space Saver indo 600 ml viršaus. Įdėkite cukinijos kubelį į trintuvo 
laikiklį, uždėkite stūmiklį ir tarkuokite. Pakartokite su likusiais cukinijos 
kubeliais.
4. Sudėkite sutarkuotą cukiniją ant švarios mikropluošto šluostės ir ją 
susukite, kad nuspaustumėte kuo daugiau skysčio. Turėtumėte gauti 
apyt. 100 g / ±1 puodelį nuspaustų cukinijos tarkių.
5. Gerai išvalykite Speedy Mando trintuvę ir sutarkuokite parmezano
sūrį.
6. Maišymo dubenyje 2,75 l lengvai išplakite kiaušinį šluotele plakimui ir 
sudėkite likusius ingredientus. Gerai išmaišykite silikonine mentele.
7. Padėkite silikoninį padėklą kepiniams su krašteliu ant šaltų orkaitės 
grotelių.
8. Šaukštu formuokite rutuliukus iš paruoštos masės ir dėkite juos ant 
silikoninio padėklo kepiniams. Kepkite 15–17 min. arba, kol bus tamsiai 
auksinės spalvos. 
9. Palikite pastovėti 5 min. Patiekite šiltus su jūreivišku padažu.

Patarimas: pasiruoškite džiūvėsėlius iš senos duonos,
naudodami Speedy Mando trintuvę!

Paruošimo trukmė
10 min.

200 °C temperatūroje
15–17 min.

Palikti pastovėti
10 min.

Pagaminta su
SpeedyMando trintuve

Kai per 4 mėnesio savaites (23-26 savaitės) 
parduosite prekių už 600 eurų, jūs gausite:
Speedy Mando trintuvė
Click To Go 1,5 l
Click To Go 900 ml
Click To Go rankenėlė
Cubix kvadratinis 650 ml
Cubix stačiakampis 250 ml (2 vnt.)
Cubix Mini 110 ml (2 vnt.)
AC192303

600 €

Tu esi
PASLAUGI

NAUJIENA



Kai per 4 mėnesio savaites (23-26 savaitės) 
parduosite prekių už 800 eurų, jūs gausite:
Blossom dubuo 4,3 l
Blossom dubuo 2,5 l
Blossom dubuo 1,3 l
Speedy Mando trintuvė
Click To Go 1,5 l
Click To Go 900 ml
Click To Go rankenėlė
Cubix kvadratinis 650 ml
Cubix stačiakampis 250 ml (2 vnt.)
Cubix Mini 110 ml (2 vnt.)
AC192304

Kai per 4 mėnesio savaites (23-26 savaitės) 
parduosite prekių už 1200 eurų, jūs gausite:
TIME SAVERS TRINTUVAS  
(su smulkiomis grotelėmis)
Blossom dubuo 4,3 l
Blossom dubuo 2,5 l
Blossom dubuo 1,3 l
Speedy Mando trintuvė
Click To Go 1,5 l
Click To Go 900 ml
Click To Go rankenėlė
Cubix kvadratinis 650 ml
Cubix stačiakampis 250 ml (2 vnt.)
Cubix Mini 110 ml (2 vnt.)
AC192305

800 € 1200 €

Tu esi
TIKROVIŠKA

Tu esi
STEBINANTI

Tinklelis su smulkiomis skylutėmis    
puikiai tinka sultims spausti, nes 
sulaiko odeles, sėklytes ir skaidulas.



DOVANOS  
UŽ NAUJOKUS

23-26 savaitės

arba

Už kiekvieną naujoką, pateikusį 50 eurų vertės užsakymą, naujoką pakvietęs asmuo gaus:

Dovana už 2 kvalifikuotus 
naujokus per šias 4 (23-26) 
savaites:
Warmie Tup 3,25 l
Warmie Tup 2,25 l su 
kiauraindžiu
RE192304

Dovana už 3 kvalifikuotus naujokus 
per šias 4 (23-26) savaites:
Warmie Tup žemasis indas
Warmie Tup 2,25 l
Warmie Tup 3,25 l
Warmie Tup 2,25 l su kiauraindžiu
RE192305

Dovana už vieną kvalifikuotą 
naujoką per šias 4 (23-26) 
savaites:
Warmie Tup 2,25 l su 
kiauraindžiu
RE192303

Warmie Tup kiauraindis
Warmie tup šaukštas
RE192301

Allegra aukštas puodelis
Allegra šaukštas
RE192302

IŠSIRINK
SAU

DOVANĄ!



GRUPIŲ VADOVIŲ 
PARDAVIMO 
IŠŠŪKIAI
23-26 savaitės

1500 eurų 

2500 eurų 

Papuoškite
savo sodą
dailiais vazonais!

Kai per šias 4 savaites (23-26) grupės 
pardavimai pasieks 1500 eurų ir vadovė 
pakvies 1 kvalifikuotą naujoką,  
vadovė gaus dovaną:
Recycline Vazonas 28,5 cm
UM192301

Kai per šias 4 savaites (23-26) grupės 
pardavimai pasieks 2500 eurų ir bus 
pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių 
bent vienas vadovės), vadovė gaus 
dovaną:
Recycline Vazonas 30 cm
Recycline Vazonas 28,5 cm
UM192302

Už kiekvieną papildomą
1000 eurų (viršijančius 
UM192302 lygį) +
1 kvalifikuotą naujoką,
gausite dar 1
pasirinkto dydžio vazoną:

Liko tik 1 mėnuo pabaigti kvalifikaciją kelionei į
ANDALŪZIJĄ

ROMA

Išskirtinės kelionės
tik grupių vadovėms!

Recycline 
Vazonas  
28,5 cm

Recycline  
Vazonas  
30 cm

arba

IŠSIRINK
SAU

DOVANĄ!



CEE FESTIVALIS 2019
11 valstybių
600 dalyvių

Susitiksime ten!
Kur: Belgradas
Kada: rugsėjo 26–28 d., 2019
Kvalifikacijos laikotarpis: 23–31 savaitės

Kvalifikacijos kriterijai:
• Bent 3 asmeniniai kvalifikuoti naujokai
• Jūsų užimta vieta pagal asmeninius pardavimus distribucijoje 

(ne mažiau 1000 eurų)

Individualūs tikslai Auksinėms Vadovėms.

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.


