Kas toliau?
SUPAŽINDINIMO PROGRAMA!
Geriausias būdas parduoti „Tupperware” produktus – demonstruoti juos draugams ir šeimos
nariams. Dalyvaukite mokymuose bei mūsų 12 savaičių Svajonių starto programoje
ir gaukite Tupperware gaminių, kuriuos galėsite pristatyti savo vakarėliuose!

Karjera „Tupperware”
– viskas priklauso nuo
JŪSŲ.

Ką Jūs įdedate –
darbą, laiką ir viziją.
Ką Jūs gaunate – asmeninę sėkmę,
pasitenkinimą ir apsisprendimo laisvę.

PAVASARIS–
VASARA

1 ŽINGSNIS

2018

Kada: 1–4 savaitės Jums tapus
konsultantu
Kaip: užsakymas (-ai) bent už 160 eurų
Ką Jūs gausite: min. 37 eurus uždarbio
+ MANDO JUNIOR dovanų!

Grupės vadovė (-as)
• 23,5 % konsultanto nuolaida visiems produktams
• Papildoma grupės vadovės (-o) nuolaida,
priklausanti nuo grupės pardavimų
• Grupės vadovės (-o) iššūkiai ir motyvacija

Demonstruotoja (-as)
• 23,5 % nuolaida visiems
produktams
• Mokymai ir motyvacija

2 ŽINGSNIS
Kada: 5–8 savaitės Jums tapus
konsultantu
Kaip: užsakymas (-ai) bent už 160 eurų
Ką Jūs gausite: min. 37 eurus uždarbio
+ TWIST & SHAKE RINKINĮ dovanų!

Jūsų distributorius:
Jūsų grupės vadovė (-as):
Susirinkimo distribucijoje data:
Tolesnių mokymų data:
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3 ŽINGSNIS
Kada: 9–12 savaitės Jums tapus
konsultantu
Kaip: užsakymas (-ai) bent už 160 eurų
Ką Jūs gausite: min. 37 eurus uždarbio
+ DIDYSIS ĮRANKIŲ RINKINYS dovanų!

			2:
			3:
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

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ
JAU ŠIANDIEN

IR SUŽINOKITE, KUR JUS NUVES SVAJONĖS!

Prisijunkite prie geriausios
komandos šalyje!

Nesijauskite vienišas! Siūlome nemokamus mokymus mūsų naujiems konsultantams!
Apsilankykite 3 mokymuose savo distribucijoje ir išsirinkite 3 produktus, kuriuos galėsite naudoti būsimuose vakarėliuose.

Nuo ko pradėti?

Įsigykite bet kurių Tupperware gaminių už 50 eurų, sutikite tapti demonstruotoju
ir atsiimkite savo naujoko dovaną!

Sandarus dangtelis
su dvejų dydžių
išpylimo angomis,
kurias dengia dideli
ir lengvai atidaromi
dangteliai.

1. mokymų etapas
DATA:

Sausi produktai, kuriuos galite
laikyti kompaktinėje dėžutėje:
• 2,5 kg cukraus;
• 2,4 kg ryžių, lęšių;
• 2 kg miltų;
• 2 kg cukraus pudros;
• duonos lazdelės, spagečiai,
makaronai, sausi pusryčiai.

KOMPAKTINĖ DĖŽUTĖ

Talpa:
2,9 l x 28,5 cm (aukštis)

Puikiai įsilies į
Jūsų gyvenimo
būdą ir papuoš
spinteles!

Tobuli
griežinėliai —
kaskart!

TEMA:
MOKYMAI UŽBAIGTI
ECOPURE2 310 ML

PAVASARIS / VASARA

Butelis yra skaidrus, todėl
puikiai matysite skysčio lygį

2. mokymų etapas

Valo ir blizgina tiek
šlapią, tiek sausą paviršių
nepalikdamos dryžių

Pasiruoškite pavasariui

DATA:

5
katalogai

Dabar Jūs –
„Tupperware”
konsultantė (-as)!
NUO DABAR GAUSITE 23,5 % NUOLAIDĄ NUO
BET KURIO UŽSAKYMO, VIRŠIJANČIO 50 EURŲ!
Pritaikykite šią nuolaidą įsigydami gaminius sau arba
siūlykite „Tupperware” produktus savo pažįstamiems
ir gaukite pajamas! „Tupperware” konsultantai taip
pat gali dalyvauti mėnesinėje aktyvumo programoje
ir gauti papildomų dovanų už pasiektus pardavimų
lygius.

Pasiūlymai galioja nuo

2018-03-05 iki 2018-04-01
(10-13 savaitės)

* kol pakaks turimų atsargų

10
lankstinukų

Paprasta paimti
ir laikyti pilant

Jūsų pirmasis EcoPure2 butelis, kurį galėsite išbandyti
ir demonstruoti vakarėliuose. Atsiverskite 61 katalogo
puslapį ir pamatykite visą platų asortimentą, kurį
galėsite pristatyti potencialiems klientams!

TEMA:
2018

Vandeniui sandarus 1 klasės
dangtelis, apsaugantis nuo
išsiliejimo

MOKYMAI UŽBAIGTI
UNIVERSALI MIKROPLUOŠTO ŠLUOSTĖ

Mikropluošto šluostės yra vienas paklausiausių
mūsų gaminių. Atraskite jų efektyvumą ir
nepamirškite likusio asortimento 77 puslapyje.

Užtikrina maksimalią
absorbciją, valymo
efektyvumą ir minkštumą
Nuo virtuvės iki vonios kambario – ši šluostė padės
sukurti sveikesnę ir hipoalerginę aplinką visuose namuose

3. mokymų etapas

Būkite kūrybingi ir
pagardinkite savo
omletą daržovėmis,
sūriu ar kumpiu

DATA:
TEMA:
MOKYMAI UŽBAIGTI
EASYDELIGHT

Idealiai tinka greitiems pietums ar užkandžiams
su kiaušiniais ruošti – nespėsite net mirktelėti

Išmanus ir novatoriškas sprendimas maisto ruošimui mikrobangų krosnelėje
– itin populiarus tarp mūsų klientų. Pademonstruokite EasyDelight savo
draugams ir jie tikrai norės pamatyti visą asortimentą (13 psl. kataloge)

4. mokymų etapas
DATA:
TEMA:
MOKYMAI UŽBAIGTI
THAT'S A BOWL 600 ML

„Tupperware” garsėja ne savo indeliais, o jų dangteliais!
Su That's a bowl 600 ml pademonstruosite visus
klasikinių I klasės dangtelių privalumus.
Visą asortimentą rasite 32 katalogo puslapyje.

5. mokymų etapas
DATA:
TEMA:
MOKYMAI UŽBAIGTI
CRYSTALWAVE DUBENĖLIS

Tiesa, kad mikrobangų krosnelę namuose ar biure
dažniausiai naudojame maistui pašildyti. Išbandykite šį
pietų indelį ir pristatykite „Tupperware” savo kolegoms!
(22 katalogo puslapis)

6. mokymų etapas
DATA:
TEMA:
MOKYMAI UŽBAIGTI
CONFIDENCE MAIŠELIS

Užbaikite savo vakarėlio rinkinį šiuo itin šiuolaikišku
maišeliu, kuriame tilps visi Jūsų puikieji produktai!

Tobulai tinka maistui transportuoti ar likučiams laikyti
Kraštelyje yra
unikali anga
nykščiui, todėl indą
itin patogu laikyti
Puikiai papildo bet kurį vaikų
dubenėlių rinkinį ir tinka
demonstruoti vaikų vakarėlių metu
Laikykite,
transportuokite,
pašildykite ir
patiekite – viskas
su vienu indu.
Idealiai tinka sriuboms transportuoti
– galėsite pasišildyti sriubą visur,
kur yra mikrobangų krosnelė.

