
Už 1 naują konsultantą, pateikusį 50 eurų 
vertės užsakymą, galite įsigyti naujos 
spalvos universalų indą 1,5 l tik  
už 2,00 eurus: Universalus indas 1,5 l 
Aukštis 17,0 cm x skersmuo Ø 11 cm x 
angos skersmuo Ø 9,3 cm 
RO202701

Dovana už 1 kvalifikuotą naujoką  
per šias 5 savaites (27–31), yra: 
Maitinimo šaukštas su dėklu 
Mini Trio vaikams (3 vnt. x 200 ml)
RE202701

Aktyvinkite save ir kitus! 
Liepa yra puikus mėnuo NAUJAI pradžiai ir galimybei 

atsigaivinti bei daugiau dėmesio skirti sau, mėgaujantis išoriniu 
pasauliu ir nuostabiu šiltu oru. Atėjo laikas suaktyvinti savo 

kūno, proto, sielos ir pinigų išteklius, kad vasara būtų  
SMAGI ir laiminga! 

Dovana už 2 kvalifikuotus naujokus  
per šias 5 savaites (27–31), yra: 
Tcare dubuo 500 ml 
Maitinimo šaukštas su dėklu 
Mini Trio vaikams (3 vnt. x 200 ml)
RE202702

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.
©2020 „Tupperware”. Visos teisės saugomos.
„Tupperware” prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

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

„Tupperware Eastern Europe” pasilieka teisę keisti gaminius šios kampanijos 
metu.  

27–31 savaitės
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*kol pakaks turimų atsargų  

DOVANOS
UŽ NAUJOKUS

DOVANOS
UŽ NAUJOKUS

27–31 savaitės 27–31 savaitės

SLUOKSNIUOTI 
SUPERŠOKOLADINIAI 

SAUSAINIAI

SAUSOS 
SUDEDAMOSIOS 
DALYS (SLUOKSNIAIS 
UNIVERSALIAME INDE)
• 3 puodeliai miltų  
• 1 a. š. kepimo sodos  
• ½ a. š. druskos  
• ½ puodelio rudojo 

cukraus  
• ½ puodelio baltojo 

cukraus  
• 200 g šokolado 

gabaliukų  
• 1 a. š. cinamono 

(pasirinktinai) 
KITOS SUDEDAMOSIOS 
DALYS 
• 1 puodelis sviesto, 

ištirpinto  
•  2 kiaušiniai, išplakti  
• 2 a. š. vanilės 

ekstrakto  

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 175 °C.  
2. Supilkite universaliojo indo 1,5 l turinį į 
vidutinio dydžio dubenį.  
3. Sausų sudedamųjų dalių viduryje 
padarykite duobutę ir į ją supilkite ištirpintą 
sviestą, kiaušinius ir vanilės ekstraktą.  
4. Gerai viską sumaišykite.  
5. Paimkite 2 v. š. mišinio ir suformuokite 
rutuliuką. Suplokite rutuliuką į 1 cm storio 
sausainio formą (arba naudokite formelę 
sausainiams).  
6. Dėkite suformuotus sausainius 
ant kepimo padėklo ir kepkite 175 °C 
temperatūros orkaitėje 15 min. Praėjus pusei 
kepimo laiko, sausainius apverskite.  
7. Prieš patiekdami sausainius, palaukite, kol 
jie atvės.  
8. Kartokite procesą tol, kol baigsis tešla. 

Maitinimo šaukštas: 16,8 x 2,3 x 1,6 cm 
Apsauginis dėklas: 17,8 x 3,9 x 3,3 cm

Ø 10 x 5 cm

Ø 20,6 x 5,5 cm

  *  kol pakaks turimų 
atsargų  

**  suma nebus 
įskaičiuota į 
pardavimus

* Dėl išsamios informacijos 
kreipkitės į savo 
distributorių.

Iš anksto sudėkite savo pyragų 
sudedamąsias dalis sluoksniais į indą 

ir naudokite vėliau. Džiaugsmas 
vaikams ir sutaupytas laikas jums!

Paruošimo laikas: 
10 min. 175 °C

Regioninės naujokų 
varžybos* tarp 
distributorių.
Šį mėnesį padėkite 
savo distributoriui 
pasiekti tikslą ir 
gaukite dovanų: 
Skrynelių rinkinys – 
„Valentine“ (2 vnt.) 

Specialus 
pasiūlymas*,  

tik naujų  
naujokų 

pakvietusiems 
konsultantams!
2,00 €**

Leidimas 07 I 2020

NAUJA 
SPALVA

9,7 x 8,5 x 5,2 cm (A)



NAUJA 
SPALVA

*  kol pakaks turimų atsargų
**  suma nebus įskaičiuota į mažmeninės prekybos pardavimus

27 savaitė 
GREITAS STARTAS

Kai per pirmąją mėnesio savaitę (27 savaitė) 
parduosite prekių už 180 eurų, jūs gausite: 
„Disney Cars“ sumuštinių dėžutė
14,5 x 14 x 5 cm 
„Disney Cars“ stiklinaitė 330 ml
8,3 x 15 cm
AC202701

Kai per 5 savaites (27–31 savaitės) 
parduosite prekių bent už 100 
eurų, jūs galėsite įsigyti Signature 
Line Mini Stačiakampę dėžutę už 
specialią kainą – 4,50 euro.

PREMIJOS UŽ
AKTYVUMĄ

Specialus 
pasiūlymas* tik 
konsultantams

4,50 €**

Signature Line Mini Stačiakampę dėžutė 
25 x 13,4 x 7,4 cm (A)
AO202701

DOVANOS UŽ MĖNESIO 
PARDAVIMUS

GRUPIŲ VADOVIŲ 
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

27–31 savaitės 27–31 savaitės

400 €

900 €

1300 €
600 €

Kai per 5 mėnesio savaites (27-31 savaitės) 
parduosite prekių už 400 eurų, Jūs gausite: 
Universalų indą 3 l 
„Pick a Deli“ indą 1,2 l 
AC202702

Kai per 5 mėnesio savaites (27–31 savaitės)  
parduosite prekių už 900 eurų, Jūs gausite: 
Modulinę karuselę 
Universalų indą 3 l (2 vnt.) 
„Pick a Deli“ indą 1,2 l 
AC202704

Kai per 5 mėnesio savaites (27–31 savaitės)  
parduosite prekių už 1 300 eurų, Jūs gausite: 
Stačiakampę pyraginę 
Skaitmenines svarstykles 
Modulinę karuselę 
Universalų indą 3 l (2 vnt.) 
„Pick a Deli“ indą 1,2 l 
AC202705

Modulinė karuselė idealiai tinka įvairiems užkandžiams 
ir saldumynams patiekti. Besisukantis padėklas padeda 
kiekvienam lengvai pasiekti norimą skanėstą! 
PATARIMAS. Užpildę visus 6 indus saldumynais ir šokoladu 
galite įteikti karuselę kaip dovaną!

Kai per 5 mėnesio savaites (27–31 savaitės)  
parduosite prekių už 600 eurų, Jūs gausite:  
Universalų indą 3 l (2 vnt.) 
„Pick a Deli“ indą 1,2 l 
AC202703

2 500 EURŲ + 1 NAUJOKAS

4 000 EURŲ + 2 NAUJOKAI

Kai per šias 5 savaites (27–31) grupės pardavimai pasieks 2 500 eurų  
ir vadovė pakvies bent vieną kvalifikuotą naujoką, ji gaus dovaną: 
UltraPro indas duonai 1,8 l 
Besisukantis padėklas
UM202701

Kai per šias 5 savaites (27–31) grupės pardavimai pasieks 4 000 eurų  
ir bus pakviesti 2 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas vadovės), 
vadovė gaus dovaną:
UltraPro apvalus puodas 5 l 
UltraPro indas duonai 1,8 l 
Besisukantis padėklas  
UM202702

Kai per šias 5 savaites (27–31) grupės pardavimai pasieks 5 500 eurų  
ir bus pakviesti 3 kvalifikuoti naujokai (iš kurių bent vienas 
vadovės), vadovė gaus dovaną:
Tchefseries kepimo indas su sandariu dangčiu 
UltraPro apvalus puodas 5 l 
UltraPro indas duonai 1,8 l 
Besisukantis padėklas 
UM202703

NAUJOS 
SPALVOS

NAUJA 
SPALVA

27,7 cm H x 14,8 cm Ø 
x 9,3 cm anga Ø

Karuselės indai:  
6 x 280 ml / 11,5 x 4,8 x 11,7 cm 

Karuselės padėklas: 27,5 x 8,3 cm

28,2 L x 15,5 W x 12 cm (A)
11,5 x 11,5 x 18,8 cm / 1,2 l

25 L x 17,5 W x 1,85 cm (A)

45 x 29 x 15,7 cm (A)

 Ø 36 x 27 cm

NAUJA 
SPALVA

  Visu 
 greičiu pirmyn

©Disney/Pixar

(daugiausia 
1 vnt. 

konsultantui)

5 500 EURŲ + 3 NAUJOKAI

NAUJIENA


