32–35 savaitės

(nuo 2018 08 06 iki 2018 09 02)

ASMENINIŲ PARDAVIMŲ
IŠŠŪKIS

GREITAS STARTAS
32 savaitė

350 €
Kai pardavimai per šias 4 savaites (32–35) pasieks 350 eurų,
Jūs gausite
Kuprinė “Gamta”,
P: 28 cm x A: 40 cm x G: 14 cm
AC183202

TIK
32
SAVAITĘ

Kai pardavimai per pirmąją
mėnesio savaitę (32 savaitė)
pasieks 160 eurų, Jūs gausite:
Ilumina ąsotis 2 l
su infuzoriumi
AC183201

PREMIJOS SAVAITĖ
33 savaitė

Kai pardavimai per antrąją
mėnesio savaitę (33 savaitė)
pasieks 160 eurų, Jūs gausite
sulankstomą skėtį apsaugai
nuo lietaus.
Sulankstomas skėtis
AC183301

Atspari
vandeniui

550 €

1200 €

Kai pardavimai per šias
4 savaites (32–35) pasieks
550 eurų, Jūs gausite:

Kai pardavimai per šias 4 savaites (32–35) pasieks 1200 eurų,
Jūs gausite:

Kvadratinė dėžutė 2 - 2,6 l
(2 vnt.)
Kuprinė Gamta,
P: 28 cm x A: 40 cm x G: 14 cm
AC183203

850 €
Kai pardavimai per šias 4 savaites (32–35) pasieks 850 eurų,
Jūs gausite:
Kvadratinė dėžutė 1 - 1,1 l
Kvadratinė dėžutė - 4 l
Kvadratinė dėžutė 2 - 2,6 l
(2 vnt.)
Kuprinė Gamta,
P: 28 cm x A: 40 cm x G: 14 cm
Ac183204

Mažųjų dėžučių prieskoniams rinkinys, 2 vnt. (4 rinkiniai)
Prieskonių karuselė
Kvadratinė dėžutė 1 - 1,1 l
Kvadratinė dėžutė - 4 l
Kvadratinė dėžutė 2 - 2,6 l (2 vnt.)
Kuprinė Gamta,
P: 28 cm x A: 40 cm x G: 14 cm
AC183205

1500 €

Kai pardavimai per šias 4 savaites (32–35) pasieks 1500 eurų,
Jūs gausite:
T Chefseries Essential prikaistuvis 2,8 l
Mažųjų dėžučių prieskoniams rinkinys,
2 vnt. (4 rinkiniai)
Prieskonių karuselė
Kvadratinė dėžutė 1 - 1,1 l

Kvadratinė dėžutė - 4 l
Kvadratinė dėžutė 2 - 2,6 l (2 vnt.)
Kuprinė Gamta,
P: 28 cm x A: 40 cm x G: 14 cm
AC183206

KEPTOS ŠUKUTĖS SU ŽALIOSIOMIS
PUPELĖMIS IR RYŽIAIS
Paruošimo trukmė: 20 min.
Kepimo laikas: 14 min. 800 vatų galingumu ryžiams ir žaliosioms pupelėmis ir 3 min. garnyrui
INGREDIENTAI
4 ASMENIMS
• 150 ml nesmulkintų
ryžių (rudųjų)
• 300 ml vandens
• 250 g plonų žaliųjų
pupelių
• 2 pomidorai, lupti ir
sukapoti
• 25 ml alyvuogių
aliejaus
• 300 g šukučių
• Druskos ir pipirų
• 50 ml kalendros

PARUOŠIMAS
1. Plaukite ryžius, kol vanduo taps skaidrus. Suberkite ryžius ir
žaliąsias pupeles į Didįjį EasyRice, užpilkite 300 ml vandens,
uždenkite ir kaitinkite mikrobangų krosnelėje 14 min. 800 vatų
galingumu. Palikite pastovėti 5 min., nupilkite ir atidėkite į šalį.
2. Nulupkite ir sukapokite pomidorus naudodami Turbo Chef
su ašmenimis.
3. T Chefseries Essential 2,8 l prikaistuvyje įkaitinkite aliejų
ir maišydami kepkite šukutes 1 min. ant didelės kaitros ugnies.
Sudėkite pomidorus. Kepkite dar 1 min., pagardinkite druska ir pipirais.
4. Užpilkite gautą masę ant ryžių ir pupelių, švelniai išmaišykite
silikonine mentele, apibarstykite kapotomis kalendromis ir patiekite.

DOVANOS UŽ
NAUJOKUS

Dovana už 2 kvalifikuotus naujokus
per šias 4 savaites (32–35):

32–35 savaitės

Dovana už 1 naujoką,
pateikusį 50 eurų vertės
užsakymą:
Dėžutė Obuolys
(2 vnt.)
RE183201

Dovana už 1 kvalifikuotą
naujoką per šias 4 savaites
(32–35), yra:
Kuprinė “Gamta” su izoliacija,
P: 23 cm x A: 28 cm x G: 8 cm
RE183202

1 Jums ir
1 Jūsų
naujokui

Pietų krepšys “Gamta” su izoliacija,
P: 25 cm x A: 19 cm x G: 8 cm
Change to: Kuprinė “Gamta” su izoliacija,
P: 23 cm x A: 28 cm x G: 8 cm
RE183203

Atspari
vandeniui

GRUPĖS VADOVIŲ
IŠŠŪKIS
32–35 savaitės

2200 eurų
Kai per šias 4 savaites (32–35) grupės pardavimai
pasieks 2200 eurų ir grupės vadovė pakvies
1 kvalifikuotą naujoką, vadovė gaus dovaną:
Lagaminas su ratukais L
UM183201

4000 eurų
Kai per šias 4 savaites (32–35) grupės pardavimai pasieks 4000 eurų ir bus pakviesti
2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės), vadovė gaus dovaną:
Lagaminas su ratukais L
Lagaminas su ratukais M
UM183202

Vienas EcoPure2 500 ml buteliukas
DOVANŲ kiekvienam aktyviam konsultantui!

Speciali serija,
paženklinta
logotipu!

EcoPure2 500 ml*
AC183207
* 1 buteliukas 1 asmeniui

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
www.facebook.com/tupperwarehomecee

