
SVAJONIŲ STARTO 
VADOVAS

Naujiems konsultantams, kurie prisijungė  
prie Tupperware 6-9 savaitėmis
(2020 m. vasario 3 d. - kovo 1 d.)



 Pateikite 50 eurų vertės užsakymą bet kuriems 
„Tupperware” produktams, ištarkite „Taip” konsultanto 
karjerai ir gaukite nemokamai 

x 1
x 10

TAVO PIRMOJI SAVAITĖ
SU „TUPPERWARE
Kaip pradėti? 

Prisijunkite prie geriausios 
komandos Jūsų šalyje!

PRADINIS KOMPLEKTAS
• Ventsmart aukštas 1,8 l
• Krepšys
• Katalogas
• 10 skrajučių

*  kol pakaks turimų atsargų

2020 02 03 iki 2020 03 01(6–9 savaitės)

Pasiūlymai galioja nuo

2 leidinys I 2020Daugiau laiko kartu

Tavo pradinis KOMPLEKTAS:
demonstracijos galia

Geriau kartą pamatyti nei 9 kartus išgirsti! Štai kodėl Jūsų pirmosiomis 12 savaičių 
gausite mūsų populiariausių gaminių, kad Jūs galėtumėte SUŽAVĖTI savo klientus 

greitomis ir aiškiomis demonstracijomis. Klientų informavimas apie inovacijas, 
mūsų produktų galimybes ir laiką taupančias savybes yra pats veiksmingiausias 

būdas pritraukti naujus klientus ir pelnyti jų lojalumą mūsų prekės ženklui.

Ventsmart

Užkirskite kelią maisto švaistymui savo 
namuose ir paskatinkite sveiką mitybą, 
išlaikydami vaisių bei daržovių šviežumą ir 
tvarką šaldytuve. Unikali ventiliacijos sistema 
padeda reguliuoti atmosferą konteinerio 
viduje, subalansuodama į indą patenkančio 
ir iš jo išeinančio deguonies bei anglies 
dvideginio srautą. Jį galima reguliuoti, 
priklausomai nuo to, kokios daržovės ir vaisiai 
yra laikomi, kad jie ilgiau išliktų švieži.
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1 Dangtelis su slankikliu,  
lengvai atidaromas ir uždaromas
2 Oro cirkuliacijos sistemos schema
3 Slankiklis su žymikliu Integruotos 
oro cirkuliacijos sitemos valdymui
4 Ventiliacijos angos Ventiliacijos 
angos paslėptos po slankikliu. (Vidutinis 
dangtelis turi didesnes angas nei 
mažas dangtelis)
5 Permatomas indas netrukdo matyti 
turinį
6 Vidinės grotelės Leidžia orui 
cirkuliuoti aplink maistą. Atskiria turinį 
nuo drėgmės.
4+6 Oro srauto sistema Užtikrina 
šviežumą net sudėjus dėžutes vieną 
ant kitos

Pasirinkite reikiamą padėtį:

Pusiau atvira:  
slankiklio žymiklis 
nustatytas ties 
piktogramoje 
pavaizduotu 
pusapskritimiu 
- maža anga 
dangtelyje 
atidaryta nestipriai 
ventiliacijai.

Uždaryta: 
slankiklio 
žymiklis 
nustatytas ties 
pilnaviduriu 
apskritimu 
piktogramos 
viduryje - abi 
dangtelio angos 
yra uždarytos.

Atvira: 
slankiklio 
žymiklis 
nustatytas ties 
tuščiaviduriu 
apskritimu - 
abi angos yra 
atviros pilnai 
ventiliacijai.

Prisistatykite 
kaip profesionali 
„Tupperware” 
konsultantė!
Atsineškite vakarėliams skirtus 
gaminius ir produktus stilingame 
krepšyje. 
Pasiimkite šį daugkartinio naudojimo 
pirkinių krepšį į turgų, parduotuvę ar 
bet kur kitur.

Neškite drąsiai,
nes šis krepšys 
prisideda prie 
įmonės „žaliojo” 
įvaizdžio ir skleidžia 
pasauliui vieną 
svarbiausių 
mūsų žinučių 
– „Pasiimkite 
savo krepšį, 
nustokite naudoti 
vienkartinius 
plastikinius 
maišelius.”



2 ŽINGSNIS

3 ŽINGSNIS

Kada: 6-9 savaitė po to, kai tapote konsultantu
Kaip: min. 240 EUR vertės užsakymas(ai) 
Ką gaunate: min. 56€ uždarbio ir galimybę įsigyti*  
Rinkinį kepiniams (1 Maišymo dubuo 4,5l, 1 Eazy ąsotis plakimui 1,25 l, 
1 Eazy greitkratis 350 ml) už specialią kainą!

Kada: 10-13 savaitė po to, kai tapote konsultantu
Kaip: min. 240 EUR vertės užsakymas(ai)
Ką gaunate: min. 56€ uždarbio ir galimybę įsigyti*  
Didįjį kompaktinių dėžučių komplektą už specialią kainą!

Specialus 
pasiūlymas, 
tik naujiems 

konsultantams, 
prisijungusiems 
2020 m. vasario  

mėn. 

Specialus 
pasiūlymas, 
tik naujiems 

konsultantams, 
prisijungusiems 
2020 m. vasario  

mėn. 

21,50€

24,00€

Įprasta kaina:
51,30 €

Paskutinį kartą 
buvo parduodamas 
2019 m. Pavasario-
Vasaros kataloge  
už šią kainą
73,50 €

*  Konsultantai, dalyvaujantys įvadinėje programoje gali įsigyti 1 Komplektą už šią kainą.
*  Ši suma neįskaičiuojama į bendrus konsultanto pardavimus ir nuo jos netaikoma konsultanto nuolaida.

*  Konsultantai, dalyvaujantys įvadinėje programoje gali įsigyti 1 Rinkinį už šią kainą. 
*  Ši suma neįskaičiuojama į bendrus konsultanto pardavimus ir nuo jos netaikoma 

konsultanto nuolaida.

OB200602

OB200603

1 ŽINGSNIS
Kada: 2-5 savaitė po to, kai tapote konsultantu
Kaip: min. 160 EUR vertės užsakymas(ai) 
Ką gaunate: min. 37€ uždarbio ir galimybę įsigyti*  
Mažąjį Turbo Chef už specialią kainą!

Išmanūs produktai, naudingi 
patarimai ir paprasti sprendimai 
namams, kurie taupys Jūsų 
laiką ir leis mėgautis svarbiomis 
akimirkomis.

Ką siūlo  
„Tupperware”?

Specialus 
pasiūlymas, 
tik naujiems 

konsultantams, 
prisijungusiems 
2020 m. vasario  

mėn. 

16,50€

Įprasta kaina:
39,90 €

*  Konsultantai, dalyvaujantys įvadinėje programoje gali įsigyti 
1 Mažąjį Turbo Chef už šią kainą. 

*  Ši suma neįskaičiuojama į bendrus konsultanto pardavimus 
ir nuo jos netaikoma konsultanto nuolaida.

OB200601

Privalumai „Tupperware” konsultantams
1.  23,5 % nuolaida 50 eurų viršijančiam užsakymui; 
2.  Galimybė gauti dovanas už aktyvumą už 50 eurų viršijančius užsakymus;
3.  Įvadinė programa, susidedanti iš 3 žingsnių, kuriuos sudaro nemokami mokymai, ir 

specialūs pasiūlymai, skirti tik Jums!



Jūs ne vieni!
Dalyvaukite 3 mokymuose savo distribucijoje ir pasirinkite 3 produktus, 

kuriuos naudosite būsimuose vakarėliuose.

Sužinokite, kaip kviesti ir mokyti naujokus, kurti savo grupę ir pasinaudoti proga tapti 
Tupperware vadove.

Prisijunkite prie mokymų, kad sužinotumėte daugiau apie mūsų 
produktų asortimentą, vakarėlių idėjas ir pardavimo priemones

1 pasirinkimas

DATA:

TEMA:

Mokymuose dalyvauta

2 pasirinkimas

DATA:

TEMA:

Mokymuose dalyvauta

3 pasirinkimas

DATA:

TEMA:

Mokymuose dalyvauta

Aloha dubuo 450 ml
Garsusis „Tupperware“ sandarus dangtelis – 
paprastas ir saugus būdas pasiimti maistą kartu 
su savimi. Iš šaldytuvo tiesiai ant stalo: jūs jį 
tiesiog dievinsite.
PATARIMAS: naudokite šį indą kaip dubenėlį 
desertui, vaisių salotoms ar granolai.

FreezerSmart II žemasis 450 ml
Šaldymas - tai vienas iš geriausių būdų maisto 
produktams išsaugoti. Pirkite produktus 
dideliais kiekiais, šaldykite ir suvartokite vėliau. 
Pasidalinkite savo patirtimi su vakarėlio svečiais. 
Daugiau dydžių rasite kataloge, 40–41 psl.

Už kiekvienus mokymus iš 3, kuriuose sudalyvausite, galėsite rinktis  
1 Aloha dubenį 450 ml arba 1 FreezerSmart II žemąjį 450 ml!

Duo dubenys 500 ml, 800 ml
(Tokijo mėlyna, natūrali)
SS200622

FreezerSmart II 
aukštasis 2,5 l
SS200624

9,90€

9,90€

Pasiimkite su savimi skirtingus
patiekalus ir būkite ramūs,
nes kelionėje jie tikrai
nesusimaišys.

Sukurta, kad apsaugotų maisto produktus nuo
sauso oro šaldiklyje ir produktai kuo ilgiau išliktų švieži.

Specialūs vasario  
mėnesio pasiūlymai naujiems 

konsultantams
Al legra 
prieskonių 
malūnėlis ne 
tik pravers 
virtuvėje, bet ir 
papuoš jūsų stalą 
valgomajame.

Allegra prieskonių malūnėlis
SS200623

19,50€

Pasiūlymai 
galioja tik 
naujiems 

konsultantams, 
prisijungusiems 
6-9 savaitėmis
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 Įvairių gamybos būdų demonstracija 
ir vakarėlių idėjos vos su   

2 produktais!
Lengvas ir kompaktiškas Mažasis Turbo Chef reikalauja minimalios vietos 
stalčiuje ar ant stalviršio, o jo lengvai naudojamas mechanizmas padės dar greičiau 
paruošti skanius ir sveikus užkandžius, padažus, desertus ar tiesiog susmulkinti 
žalumynus ir daržoves jūsų patiekalams pagardinti. 

350 ml greitkratis su optimaliomis matavimo, maišymo, patiekimo bei laikymo 
ir pilstymo savybėmis yra privalomas įrankis kiekvienoje virtuvėje! Unikalios, 
5 patentais (!) paremtos savybės leidžia šį visiškai išskirtinį gaminį naudoti 
įvairiausių padažų, kokteilių, marinatų ar omletų gamybai ir netgi ruošti naminį 
kečupą ar plaktą grietinėlę.

1 Dangtelis prie korpuso saugiai 
pritvirtinamas kaištinių sujungimų pagalba. 
Kaištiniam sujungimui skirtos 4 išdrožos 
korpuso vidaus viršutinėje dalyje.
2 Ašmenų laikiklis turi 3 aštrius peilius, kurie 
nerūdija ir smulkiai sukapoja jūsų žalumynus.
3 Korpusas yra neslystantis, todėl Mažasis 
Turbo Chef išlieka stabilus ir naudojamas 
neslydinėja.

4 Korpusas yra permatomas ir leidžia matyti, 
kaip smulkiai kapojami ingredientai.
• Atlikę 2 ar 3 patraukimus, suimkite 
smulkintuvą abiem rankomis ir pakratykite, 
kad ingredientai persiskirstytų, po to 
pastatykite atgal ant stalviršio ir traukite 
virvutę, kol gabalėliai taps norimo dydžio.

•  Vidutiniškai ingredientams susmulkinti  
prireikia 12 patraukimų

•  1 patraukimas atitinka 8 laikiklio  
ašmenų apsisukimus

•  Ašmenų laikiklis turi 3 aštrius peiliukus
•  Taigi iš viso ... 12 x 8 x 3
•  Mažasis Turbo Chef atlieka darbą, atitinkantį  

288 pjūvius peiliu, per mažiau nei 15 sekundžių!!!

Faktai!

Planuojate vakarėlį? 
Naudokite gaminius,  kuriuos jau esate gavę dovanų kaip naujas 
konsultantas, ir paruoškite greitą demonstraciją, pasinaudodami mūsų 
receptais, kuriuos rasite kitame puslapyje. 

Patarimas 
vakarėliui!
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x1

6x

125 ml

= 5 ml

Cold 
tomato 
sauce

1

4

5

32

100 g 100 g

x8

x1

1
4

2 3
+

= 30 ml

2x
= 15 ml

Salmon
tartare

Greitas lašišos tartaras
• 8 kaparėliai
• 1 laiškinis svogūnas
• 200 g lašišos
• 30 ml / 1 v.š. alyvuogių 

aliejaus
• 15 ml / 1 v.š. citrinos sulčių
• Druskos ir pipirų
1. Sukapokite kaparėlius ir 
laiškinį svogūną Mažuoju  
Turbo Chef.
2. Sukapokite 100 g lašišos 
Mažuoju Turbo Chef.
3. Susmulkinkite kitus 100 g 
lašišos Mažuoju Turbo Chef.
4. Į 350 ml greitkratį supilkite 
alyvuogių aliejų, citrinos sultis, 
suberkite druską ir pipirus. 
Gerai pakratykite.
5. Visus Mažuoju Turbo 
Chef sukapotus produktus 
sumaišykite su greitkračio 
turiniu.

• 6 vyšniniai pomidorai
• 1 mažas aštrusis pipiras
• Druskos ir pipirų
• 125 ml riebios grietinėlės 

(skystos)
• 5 ml citrinos sulčių
1. Sukapokite vyšninius 
pomidorus ir aštrųjį pipirą 
Mažuoju Turbo Chef, pridėję 
druskos ir pipirų. 
2. Gautą masę sukrėskite  
į 350 ml greitkratį.
3. Supilkite likusius 
ingredientus.
4. Gerai pakratykite.
Patiekite kaip padažą ar 
mirkalą.

Šaltas  
pomidorų padažas
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A B C

1 2 3
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1  Dangtelis lengvai 
nuimamas ir plaunamas 
be jokių pastangų 

2  Išgaubtas dangtelis 
homogeniškam 
maišymui

3  Didelė briaunelė lengvam 
dangtelio nuėmimui

4  Specifinės išdrožos 
maišymo įdėklo 
prilaikymui

5  Korpuso dugno vidinė 
pusė yra matinė, siekiant 
minimizuoti subraižymus

6  Briaunelė lengvam 

dangtelio atidarymui
7  Lašelių surinkimo 

funkcija dangtelyje; 
lašeliai nukreipiami  
atgal į greitkratį

8  Snapelio kraštas 
paplonintas, kad srovė 
būtų sklandi ir nelašėtų

9  Iškili zona, ergonomiška 
forma saugiam laikymui 
plakimo metu

10  Įspaudas su metrine ir 
imperine skalėmis lengvam  
ir greitam matavimui

Klasikinis ir nepavaldus laikui – tobulai tinka maisto 
ruošimui, transportavimui, patiekimui ir laikymui

1  I klasės dangtelis 
(hermetiškas): leidžia saugiai 
transportuoti patiekalus su 
padažais ar skysčius; jokios 
rizikos, kad skysčiai išsilies 

2  Paprastas, tačiau elegantiškas 
dizainas

3  Didelė auselė patogiam 
dangtelio uždarymui ir 
atidarymui

4  Ergonomiška ir patogi rankena 
su anga nykščiui

5  Blizgi išorė ir šiurkštesnės 
tekstūros vidinis paviršius 
apsaugo nuo matomų 
subraižymų maišymo metu

6  Itin lengvas, todėl patogu 
saugiai transportuoti produktus

1  Šeimininkės rinkinio dangtelis
2  Reguliuojama apsauga nuo 

purslų – 3 padėtys
3  Aukštos kokybės sužymėtos 

padalos paprastam ir greitam 
matavimui

4  Neslystantis žiedas stabilumui 
maišymo metu 

Kompaktiškas laikymas – puikiai 
talpina kitus Šeimininkės rinkinio 
gaminius
Puikiai dera su kitais serijos 
gaminiais

Apsauga nuo purslų turi 3 padėtis:
A Atidaryta
B Uždaryta
C Išpylimo padėtis

Nepamainomi gaminiai kiekvienoje virtuvėje!
Eazy ąsotis plakimui 1,25 l yra daugiafunkcis indas, skirtas maišymui, matavimui, 
plakimui ir paruoštų mišinių laikymui šaldytuve. Šis gaminys būtinas kiekvienai 
šeimininkei!

Apsauga nuo purslų

Ant apsaugos nuo purslų esantys žymėjimai 
padės nustatyti norimą padėtį.

Idealaus dydžio dubuo, kuriame galėsite 
paruošti ir patiekti:

Punšą
Sangriją

Šaltas sriubas: šaltą agurkų sriubą, 
pomidorų gaspačą, morkų sriubą, 
avokadų sriubą ir t. t.
Sveikas salotas: bulvių mišrainę, ryžių 
mišrainę, makaronų mišrainę ir kt.



ULTRA PRO DUONA GREITAS PYRAGAS SU EAZY 
ĄSOČIU PLAKIMUI

SUDEDAMOSIOS DALYS 1 DIDELIAM KEPALUI DUONOS
• 750 g miltų duonai (be mielių)
• 2 arbat. š. druskos (± 10 ml)
• 40 g šviežių mielių
• 450 ml šilto vandens (± 30 °C)
• 10 ml saulėgrąžų aliejaus

SUDEDAMOSIOS DALYS 8 PORCIJOMSE
• 200 g cukraus
• 4 kiaušiniai (vidutinio dydžio)
• 200 g ištirpinto sviesto
• 200 g universalių miltų
• 1 arbat. š. kepimo miltelių (± 5 ml)

Pasirinkite norimą priedą:
• 1 ekologiškos citrinos žievelė
• 1 ekologiško apelsino žievelė
• 1 arbat. š. vanilės miltelių (± 2 ml)
• 50 g smulkintų pistacijų
• 50 g smulkintų graikinių riešutų
• 50 g šokolado gabaliukų

PARUOŠIMAS
1. Sumaišykite miltus ir druską Maišymo 
dubenyje 4,5 l. Padarykite centre duobutę ir 
supilkite į ją mieles ir šiltą vandenį. Maišymo 
šaukštu maišykite nuo centro į išorę, kol 
įmaišysite visus miltus.
2. Išpilkite gautą mišinį ant padėklo tešlos 
ruošimui ir rankomis intensyviai minkykite 
5–6 minutes, kol gausite vienalytę masę. 
Suformuokite rutulį, įdėkite jį į maišymo 
dubenį, uždenkite ir padėkite į šiltą vietą 
iškilti apyt. 30–40 min. Tešla turėtų 
padvigubėti.
3. Pabarstykite darbastalį miltais ir 
minkydami tešlą suformuokite kvadratą. 

Užlenkite 4 kampus į centrą. Dar kartą 
užlenkite kampus. Apverskite tešlą ir 
formuokite kepalą. Lengvai patepkite 
Ultra Pro 3,5 l pagrindą ir dangtį aliejumi, 
naudodami silikoninį teptuką, ir įdėkite tešlą.
4. Uždenkite Ultra Pro indą ir palikite tešlą 
šiltoje / karštoje vietoje iškilti 40 min. (ji 
turėtų beveik siekti dangtį).
5. Įkaitinkite orkaitę iki 240 °C.
6. Pamirkykite silikoninį teptuką vandenyje 
ir sudrėkinkite kepalo paviršių. Peiliu 
pomidorams kelis kartus įpjaukite kepalo 
paviršių. Pabarstykite viršų miltais, uždenkite 
ir kepkite 30–40 minučių.

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C be ventiliatoriaus režimo.
2. Eazy ąsotyje plakimui 1,25 l šluotele plakimui išplakite kiaušinius su cukrumi.
3. Supilkite lydytą sviestą ir išmaišykite. Suberkite miltus, kepimo miltelius ir maišykite, kol 
gausite vienalytę masę.
4. Įdėkite vieną pasirinktą priedą ir paskutinį kartą išmaišykite.
5. Supilkite mišinį į silikoninę formą Karalius (padėtą ant šaltų orkaitės grotelių).
6. Kepkite apyt. 60 min.
7. Palikite pastovėti 15 min. Išimkite iš formos ant orkaitės grotelių ir palikite atvėsti.

Paruošimo trukmė: 
15 min.

Paruošimo trukmė: 
5 min.

Paruošta su 
Maišymo dubeniu 4,5 l

Paruošta su
Eazy ąsočiu plakimui 1,25 l

Palikti pastovėti:  
nuo 30 iki 40 min. + 40 min.

Palikti pastovėti 
15 min.

240 °C:
30–40 min.

180 °C:
± 60 min.



Puikus komplektas 
virtuvinėms spintelėms
Organizuotos lentynos ir šviežias maistas padės Jums sutaupyti laiko, pinigų, ir 
vietos. Mūsų ovaliosios Kompaktinės dėžutės - tai siauri, lengvai ranka suimami 
konteineriai biriems maisto produktams, tokiems kaip kruopos, pupelės, grūdai, 
avižiniai dribsniai, makaronai ir sausi užkandžiai.
Dvigubi dangteliai turi keletą privalumų: galimybę rinktis skirtingo dydžio angas ir 
lengvą prieigą:
• mažesnė pilstymo anga viename gale, skirta smulkesniems maisto produktams, 

tokiems kaip cukrus, ryžiai, džiūvėsėliai ar riešutai.
• didelė anga yra skirta greitam tokių produktų, kaip grūdai ir makaronai, 

dozavimui.

Apvalusis 650 ml

Ovalusis 1,1 l

Ovalusis 1,7 l

Ovalusis 2,3 l

Ovalusis 2,9 l

Apvalusis 1,1 l

Ovalusis 500 ml

• 1 kg druskos
• 500 g miltų
• 500 g kukurūzų miltų
• 500 g pupelių

• 500 g žemės riešutų
• 500 g razinų
• 200 g tirpios kavos

• 1 kg sijoto cukraus
• 1 kg druskos
• 1 kg lęšių
• 1 kg cukraus
• 500 g maltų džiūvėsių
• 500 g grietinėlės miltelių 
kavai

• 500 g kukurūzų miltų
• 500 g kremo miltelių
• 500 g cukraus pudros
• 500 g razinų

• 500 g žemės riešutų
• 500 g pieno miltelių
• 500 g miuslių
• 500 g manų kruopų
• 250 g lapinės arbatos 
• 500 g džiovintų pupelių
• 500 g džiovintų vaisių
• 500 g miltų
• 500 g padažo miltelių
• 250 g tirpios kavos
• 50 arbatos maišelių

• 1,25 kg džiovintų pupelių
• 1 kg miltų
• 1 kg cukraus pudros
• 1 kg ryžių
• 1 kg manų kruopų
• 500 g kakavos
• 500 g kokosų

• 500 g maltos kavos
• 500 g vaikiškos košelės
• 500 g makaronų
• 500 g žemės riešutų
• 500 g saldainių
• 500 g kviečių gemalų
• 100 arbatos maišelių

• 2 kg cukraus
• 2 kg sijoto cukraus
• 1 kg grietinėlės miltelių kavai
• 1 kg miuslių

• 1 kg pieno miltelių
• 1 kg saldumynų
• 500 g tirpios kavos
• 500 g makaronų kriauklelių 

• 2,5 kg miltų
• 2,5 kg cukraus
• 2 kg ryžių
• 2 kg rudojo cukraus
• 1 kg kviečių gemalų
• 1 kg kokosų

• 1 kg makaronų
• 750 g tirpios kavos
• 500 g zefyrų
• 350 g pūstų ryžių
• 200 arbatos maišelių
• 24 vafliai ledams

• 1 kg spagečių
• 1 kg sijoto cukraus
• 500 g grietinelės kavai
• 500 g cukraus pudros
• 500 g makaronų

• 500 pieno miltelių
• 500 g žemės riešutų
• Duonos lazdelės
• Žvakės

• 500 g druskos
• 250 g kepimo miltelių
• 250 g geriamosios sodos
• 250 g džiovintų vaisių
• 250 g sezamo sėklų
• 250 g maltų džiūvėsių
• 250 g želatinos
• 200 g riešutų

• sultinio kubeliai
• 250 g kremo miltelių
• 250 g kukurūzų miltų
• 250 g razinų
• 250 g šokolado drožlių
• 250 g saulėgrąžų sėklų
• 125 g kakavos

Vakarėliai yra  
mūsų darbas!

Kaip pradėti?

Kiek klientų reikia, kad uždirbtumėte savo 
pirmuosius 60 EUR?

Kaip Tupperware konsultantas, Jūs turite teisę į nuolaidas visiems kataloge esantiems 
produktams ir specialiems pasiūlymams, kuriuos užsakysite. Jei norite, kad 

TUPPERWARE taptų Jūs nauju papildomu darbu, ir pageidaujate pasinaudoti nuolaida, 
kaip papildomu mėnesiniu uždarbiu, suplanuokite savo pardavimus, demonstracijas ir 

Vakarėlius ateinančioms savaitėms ir mėnesiams.

Norite sužinoti daugiau? Paklauskite savo Distributoriaus apie didesnes nuolaidas 
ir dalyvaukite mokymuose, kad sužinotumėte, kaip veiksmingai demonstruoti ir 

siūlyti TUPPERWARE produktus.

Sudarykite savo klientų sąrašą ir pradėkite siūlyti jiems tuos produktus,  
kuriuos jau turite ir pažįstate.

Sveikiname!
Jūs gausite 60 eurų nuolaidą ir dovaną už aktyvumą*

* pardavimų lygis, reikalingas gauti dovaną už aktyvumą, gali skirtis.

Jūsų bazinė nuolaida:  23,5%
Reikalinga minimali užsakymo vertė: 255 EUR, kuri reiškia:

13 klientų, kurie įsigijo VentSmart indelių
ARBA

7 Mažieji Turbo Chef
ARBA

5 rinkiniai kepiniams (1 maišymo dubuo 4,5 l, 1 Eazy ąsotis plakimui 
1,25 l, 1 Eazy  greitkratis 350 ml)



PAKVIETUSIO KONSULTANTO KONTAKTAI

Vardas

Adresas

Telefonas

El. paštas

MANO DISTRIBUTORIAUS KONTAKTAI

Vardas

Adresas

Telefonas

El. paštas

Savaitinių susirinkimų  
laikas ir vieta

Prisijunkite prie TUPPERWARE šeimos linksmybių ir apsilankykite pas mus čia: www.facebook.com/tupperwarehomecee
©2020 „Tupperware“. Visos teisės saugomos. „Tupperware“ prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.“ Nuosavybė.

Mano grupės  
pavadinimas

Mano  
konsultanto ID

Užsakymai  
priimami iki

Nuoroda į sistemą  
užsakymams siųsti

ATSIMINKITE:


