
36–39 savaitės
(nuo 2018 09 03 iki 2018 09 30)

Ieško 
naujokų



GREITAS STARTAS
36 savaitė 

Kai pardavimai per pirmąją mėnesio savaitę (36 savaitė) pasieks 160 eurų, Jūs gausite:
KIAURAINDIS
MAIŠYMO DUBUO 3 l
AC183601

ASMENINIŲ PARDAVIMŲ  
IŠŠŪKIS

1934 metais buvo 
sukurti pirmieji 

moteriški džinsai -
„Lady Levi̕s.”



240 €

350 €

Kai pardavimai per šias 4 savaites (36–39) 
pasieks 240 eurų, Jūs gausite
MINI MAIŠYMO DUBUO 650 ml
SKAIDRI DĖŽUTĖ 240 ml (2 vnt.)
AC183602

Kai pardavimai per šias  
4 savaites (36–39) pasieks  
350 eurų, Jūs gausite
MINI MAIŠYMO DUBUO  
650 ml
SKAIDRI DĖŽUTĖ  
240 ml (2 vnt.)
SKAIDRI DĖŽUTĖ 1,8 l
AC183603

36–39 savaitės
Ieško 

naujokų



550 €

850 €

Kai pardavimai per šias 4 savaites (36–39) pasieks 550 eurų, Jūs gausite:
MINI MAIŠYMO DUBUO 650 ml
SKAIDRI DĖŽUTĖ 240 ml (2 vnt.)
SKAIDRI DĖŽUTĖ 1,8 l
SKAIDRI DĖŽUTĖ 1,3 l (2 vnt.)
AC183604

Kai pardavimai per šias 4 savaites (36–39) pasieks 850 eurų, Jūs gausite:
MINI MAIŠYMO DUBUO 650 ml
SKAIDRI DĖŽUTĖ 240 ml (2 vnt.)
SKAIDRI DĖŽUTĖ 1,8 l
SKAIDRI DĖŽUTĖ 1,3 l (2 vnt.)
SKAIDRI DĖŽUTĖ 780 ml (2 vnt.)
AC183605



1200 €
Kai pardavimai per šias 4 savaites (36–39) 
pasieks 1200 eurų, Jūs gausite:
MINI MAIŠYMO DUBUO 650 ml
SKAIDRI DĖŽUTĖ 240 ml (2 vnt.)
SKAIDRI DĖŽUTĖ 1,8 l
SKAIDRI DĖŽUTĖ 1,3 l (2 vnt.)
SKAIDRI DĖŽUTĖ 780 ml (2 vnt.)
MICROCOOK ĄSOTIS 1 l
MIKROBANGINĖS RINKINYS  
PYRAGĖLIAMS
AC183606

MĖLYNIŲ IR RIKOTOS SŪRIO 
PYRAGAS PUODELYJE

PARUOŠIMAS
1. Į Mikrobanginės puodelį pyragui 
supilkite kiaušinį, cukraus pudrą, aliejų, 
miltus, rikotos sūrį ir kepimo miltelius. 
Išmaišykite Siaurąja silikonine mentele.
2. Suberkite mėlynes ir vėl išmaišykite.
3. Mentele nuvalykite masę nuo puodelio 
kraštų.
4. Šildykite mikrobangų krosnelėje 2 min.  
600 vatų galingumu. Palikite pastovėti 2 min.
5. Jei reikia, pašildykite mikrobangų 
krosnelėje dar 30 sekundžių 600 vatų 
galingumu ir palikite pastovėti 3 min.

INGREDIENTAI
• 1 kiaušinis (vidutinio 

dydžio, ± 55 g)
• 60 ml / 30 g cukraus 

pudros
• 15 ml saulėgrąžų 

aliejaus
• 30 ml / 20 g 

universalių miltų
• 15 ml rikotos sūrio
• 1 ml kepimo miltelių
• 50 g mėlynių

MicroCook 1 l ąsotyje galite paruošti šokolado padažą ir užpilti jį ant pyragėlių.

Ieško 
naujokų



1500 €
Kai pardavimai per šias 4 savaites (36–39) pasieks 1500 eurų, Jūs gausite:
CHEF SERIES VIRDULYS
MINI MAIŠYMO DUBUO 650 ml
SKAIDRI DĖŽUTĖ 240 ml (2 vnt.)
SKAIDRI DĖŽUTĖ 1,8 l
SKAIDRI DĖŽUTĖ 1,3 l (2 vnt.)
SKAIDRI DĖŽUTĖ 780 ml (2 vnt.)
MICROCOOK ĄSOTIS 1 l
MIKROBANGINĖS RINKINYS PYRAGĖLIAMS
AC183607

5 daugiausiai 
džinsų 

eksportuojančios 
šalys: Kinija, JAV, 

Indija, Brazilija  
ir Turkija.



GRUPĖS VADOVIŲ  
IŠŠŪKIS

36–39 savaitės

2000 eurų

3000 eurų

Kai per šias 4 savaites (36–39) 
grupės pardavimai pasieks 2000 
eurų ir grupės vadovė pakvies  
1 kvalifikuotą naujoką, vadovė 
gaus dovaną:

T CHEFSERIES ESSENTIAL 
PRIKAISTUVIS 2,8 l 
UM183601

Kai per šias 4 savaites (36–39) grupės pardavimai pasieks 
3000 eurų ir bus pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai  
(iš kurių bent vienas vadovės), vadovė gaus dovaną: 

T CHEFSERIES ESSENTIAL PUODAS 7,6 l
T CHEFSERIES ESSENTIAL 26 cm kiauraindis
UM183602



3000 eurų
Kai per šias 4 savaites (36–39) grupės pardavimai pasieks 3000 eurų 
ir bus pakviesti 3 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės), 
vadovė gaus dovaną: 

T CHEFSERIES ESSENTIAL PRIKAISTUVIS 2,8 l 
T CHEFSERIES ESSENTIAL PUODAS 7,6 l
T CHEFSERIES ESSENTIAL 26 cm kiauraindis
UM183603



VIRTINUKAI 
SU SAULĖJE 
DŽIOVINTAIS 
POMIDORAIS IR 
PARMEZANU 

PARUOŠIMAS

1. Su FusionMaster smulkia tarkute utarkuokite 
parmezano sūrį. Nupilkite saulėje džiovintus 
pomidorus ir susmulkinkite Turbo Chef. 
Sumaišykite parmezano sūrį su smulkintais 
pomidorais.
2. Maišymo dubenyje 4,5 l sumaišykite miltus, 
kiaušinius, vandenį ir alyvuogių aliejų, naudodami 
silikoninę mentelę. Minkykite tešlą, kol ji taps 
vienalytė ir elastinga bei nebelips prie dubens  
ar rankų.
3. Padalinkite virtinukų tešlą į 6 lygias dalis (po 
apyt. ±110 g). Pabarstykite miltais padėklą tešlos 
ruošimui; tada daugiafunkciu kočėlu, užpildytu 
šaltu vandeniu, iškočiokite pirmą dalį tešlos 
pagal Ravioli formos matmenis.
4. Apibarstykite miltais Ravioli formą ir uždėkite 
ant jos iškočiotą tešlos lakštą. Silikoniniu 
teptuku patepkite tešlos kraštus vandeniu, 

kad virtinukai gerai suliptų. Spustelėkite tešlą, 
kad suformuotumėte duobutes įdarui. Šaukštu 
į kiekvieną duobutę įdėkite parmezano sūrio ir 
pomidorų masės. Iškočiokite dar vieną tešlos 
lakštą ir uždėkite ant pirmojo.
5. Pakočiokite antrojo tešlos lakšto viršų. Taip 
užspausite ir supjaustysite virtinukus. Apverskite 
virtinukų formą virš FreezerSmart didelio žemojo 
2,25 l indo, kad išimtumėte virtinukus iš formos.
6. Pakartokite šiuos veiksmus su likusia tešla ir 
įdaru; užtenka 3 virtinukų partijoms.
7. T Chefseries Essential puode užvirkite 
vandenį, pasūdykite, sudėkite virtinukus ir virkite 
7 min. Naudokite T Chefseries Essential 26 cm 
kiauraindį vandeniui nupilti.
8. Patiekite su alyvuogių aliejumi, baziliko 
lapeliais ir parmezano sūriu (drožles paruoškite 
su universaliu skustuku).

INGREDIENTAI 4 PORCIJOMS
Įdaras
• 150 g parmezano sūrio
• 150 g saulėje džiovintų pomidorų 

aliejuje
Virtinukų tešla
• 400 g universalių miltų
• 4 kiaušiniai (vidutinio dydžio)
• 2 valg. š. vandens (± 30 ml)
• 2 valg. š. alyvuogių aliejaus (± 30 ml)
• Miltų kočiojimui
• Druskos
• Parmezano sūrio, alyvuogių aliejaus ir 

kelių baziliko lapelių papuošimui

Paruošimo laikas: 
30 min.

Virimo laikas:  
7 min.



1. Susisiekite su savo naujokais per 3 dienas nuo 
susitikimo (skambučiu)
2. Užmegzkite pokalbį – priminkite susitikimo metu 
paminėtas detales
3. Klauskite atvirų klausimų! Kas…Kaip...Kodėl…. (Kas 
jus sudomino mūsų kataloge? Kam parodėte mūsų 
katalogą per šias 3 dienas? ….)
4. Suplanuokite trumpą susitikimą (pakvieskite kavos), 
kad supažindintumėte su tolimesne eiga (naujokų 
starto programa, mokymai).

KOKIOS REAKCIJOS GALITE TIKĖTIS JŪSŲ ATSAKAS

Nepakankamas 
susidomėjimas

Pirkti – TAIP 

Prisijungti, parduoti – NE

Šiuo metu 
neturi laiko

Turi laiko 
pokalbiui

Pirkti – TAIP 

Prisijungti, parduoti – TAIP

Pirkti – TAIP 

Prisijungti, parduoti – TAIP

Duokite katalogą su kontaktiniais 
duomenimis (savo, distribucijos, 
interneto svetainės ir/ar "Facebook" 
paskyros adresu)

Duokite katalogą su kontaktais  
ir lankstinuką 
PASIŪLYKITE VAKARĖLIO DATĄ

Katalogas, lankstinukas,  
maža dovanėlė  
SUSITARKITE DĖL SKAMBUČIO

Duokite katalogą, lankstinuką ir viską 
paaiškinkite! Turite laiko:  
PRIIMTI UŽSAKYMĄ IR ĮREGISTRUOTI 
NAUJOKĄ

 Sprendimų priėmimo procesas

Kas toliau?



Dovana už 1 naujoką, 
pateikusį 50 eurų vertės 
užsakymą:

DĖKLAS ECOPURE2 1 l 
BUTELIUKUI
RE183602

Dovana už 1 kvalifikuotą 
naujoką per šias  
4 savaites (36–39), yra:

T CHEFSERIES ESSENTIAL 
SANTOKU PEILIS
RE183603

Dovana už 2 kvalifikuotus 
naujokus per šias  
4 savaites (36–39):

T CHEFSERIES ESSENTIAL 
VIRTUVINIS PEILIS
RE183604

DOVANOS UŽ  
NAUJOKUS

36–39 savaitės

2012 metais 
Amsterdame 

atidaryta pirmoji 
pasaulyje džinsų 
dizaino mokykla.



Nepraleiskite savo komandos renginių, o ypač  
T-dienos naujokų paieškos akcijos rugsėjo 8 d.! 

Šokite į savo mėgstamiausius DŽINSUS 
ir pirmyn ieškoti naujokų!

Ieško naujokų!

3 didžiausi džinsų 
gamintojai:  

LEVI’s, DIESEL  
ir G-Star Raw.

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

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.


