
Nuotykiai
tęsiasi!

 DOVANOS  
UŽ NAUJOKUS 

32-35 savaitės 

Dovana už vieną naujoką, 
pateikusį 50 eurų vertės 
užsakymą: 
Siauroji silikoninė mentelė
RE193201

Dovana už vieną kvalifikuotą 
naujoką per šias 4 savaites  
(32-35 savaitės): 
FusionMaster Chef System
(jungtis ir rankenos, pagrindas, 
antgalis 10 mm, antgalis 15 mm)
RE193202

Dovana už du kvalifikuotus naujokus per šias 4 savaites  
(32-35 savaitės): 
FusionMaster Sulčiaspaudė (rankena, stūmoklis, antgalis)
FusionMaster Chef System (jungtis ir rankenos, pagrindas, 
antgalis 10 mm, antgalis 15 mm)
RE193203

DOVANOS GRUPIŲ 
VADOVĖMS

27-35 savaitės

3000 taškų

5000 taškų

7000 taškų

Kai per šias 9 savaites (27-35) grupės 
vadovė surinks 3000 taškų ir bus 
pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai  
(iš kurių bent vienas vadovės), 
vadovė gaus dovaną:
Portfelis
UM192702

Kai per šias 9 savaites (27-35) grupės 
vadovė surinks 5000 taškų ir bus 
pakviesti 3 kvalifikuoti naujokai  
(iš kurių bent vienas vadovės),  
vadovė gaus dovaną:
Kelioninė rankinė
Portfelis
UM192703

Kai per šias 9 savaites (27-35) grupės 
vadovė surinks 7000 taškų ir bus 
pakviesti 3 kvalifikuoti naujokai  
(iš kurių bent vienas vadovės),  
vadovė gaus dovaną:
Kelioninė kuprinė
Kelioninė rankinė
Portfelis
UM192704

11,5 x 35 x 40 cm

26,5 x 22 x 46 cm

16 x 32 x 44 cm

Dovana atskirtą naują grupę 
mamai ir dukrai!
27-35 savaitės 
Kosmetinė

*  1 taškas lygus 1 eurui  
(1 taškas = 1 euras), juos 
galima pridėti prie asmeninių 
pardavimų ir pasiekti 
aukštesnį pardavimų lygį 
(išskyrus Greito starto 
dovanas).

Grupių aktyvumo ir grupių atskyrimo taškai skaičiuojami 
tik grupių vadovėms.

MANO 
TAŠKAI

NAUJOKAIPARDAVIMAI PO GRUPĖS 
AKTYVUMAS

PAPILDOMA 
UŽDUOTIS

IŠ VISO

32
33
34
35

SAVAITĖ

Naujokas grupėje = 40 taškų
Kvalifikuotas naujokas  
grupėje =  +80 taškų
Promote Out =  
400 taškų
Grupės aktyvumas = 200 taškų 
(bent 3 aktyvūs konsultantai  
per savaitę)

13 x 9 x 23 cm

Ir dar daugiau taškų už papildomas užduotis!

UM192701

Pasiūlymai galioja
nuo 2019 08 05 iki 2019 09 01

(32-35 savaitės)
* kol pakaks turimų atsargų



Sužinokite apie papildomas savaitines 
dovanas ir kaip jas gauti!
Kiekvieną savaitę jūsų distribucijoje

DOVANOS UŽ 
AKTYVUMĄ 

32 savaitė 

32-35 savaitės 

Kai per 4 mėnesio 
savaites (32-35 
savaitę) surinksite  
550 taškų jūs gausite: 
Universalus indas 
4,5 l
AC193203

Kai per 4 mėnesio savaites  
(32-35 savaitę) surinksite  
800 taškų jūs gausite: 
Grafinas šaltai kavai
Skaidrios stiklinaitės 400 ml (4 vnt.)
Universalus indas 4,5 l
AC193204

Kai per 4 mėnesio savaites (32-35 savaitę) 
surinksite 1200 taškų jūs gausite: 
Sudedama pyraginė
Grafinas šaltai kavai
Skaidrios stiklinaitės 400 ml (4 vnt.)
Universalus indas 4,5 l
AC193205

GREITAS STARTAS 

550 taškų 800 taškų 

1200 taškų 

NAUJIENA

Kai per pirmąją mėnesio 
savaitę (32 savaitė) 
parduosite prekių už  
160 eurų, jūs gausite: 
Silikoninė lazdelių forma 
(1 vnt.)
AC193201

Kai per pirmąją mėnesio 
savaitę (32 savaitė) 
parduosite prekių už  
240 eurų, jūs gausite: 
Silikoninė lazdelių forma 
(2 vnt.)
AC193202

Kai per 4 mėnesio savaites (32-35 savaitę) 
surinksite 1600 taškų jūs gausite: 
Tchefseries Cottage troškintuvas 4,9 l
Sudedama pyraginė
Grafinas šaltai kavai
Skaidrios stiklinaitės 400 ml (4 vnt.)
Universalus indas 4,5 l
AC193206

Kai per 4 mėnesio savaites (32-35 savaitę) 
surinksite 2000 taškų jūs gausite: 
Tchefseries Cottage troškintuvas 4,1 l
Tchefseries Cottage troškintuvas 4,9 l
Sudedama pyraginė
Grafinas šaltai kavai
Skaidrios stiklinaitės 400 ml (4 vnt.)
Universalus indas 4,5 l
AC193207

1600 taškų 

2000 taškų 

Dalyvaukite susirinkimuose 
kiekvieną savaitę ir sužinokite 
daugiau apie 32-35 savaičių 

dovanas
Nepraleiskite progos užsidirbti taškų, kad dar labiau 

priartėtumėte prie norimų dovanų lygio

*  1 taškas lygus 1 eurui 
(1 taškas = 1 euras), 
juos galima pridėti prie 
asmeninių pardavimų 
ir pasiekti aukštesnį 
pardavimų lygį 
(išskyrus Greito starto 
dovanas).

Dalyvavimas susirinkime: 20 taškų
Naujokas = 40 taškų
Kvalifikuotas naujokas = +80 taškų

32
33
34
35

NAUJOKAIDALYVAVIMAS 
SUSIRINKIME

PARDAVIMAI PAPILDOMA 
UŽDUOTIS

MANO 
TAŠKAI

IŠ VISO

SAVAITĖ

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.

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

Ir dar daugiau taškų už papildomas užduotis!


