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* alebo do vypredania zásob

2.8. - 29.8. 2021
(32. - 35. týždeň)

Nech sa vaše prianie
stane  

skutočnosťou



PONUKA 
ZA AKTIVITU
Týždne 32-35
Za každú objednávku  
v minim. hodnote 150,00 € 
v týždňoch 32-35 si môžete 
kúpiť za špeciálnu cenu:*
Extra veľká taška 75 rokov
AO213201

* Ponuka platí do vypredania zásob.

Poznámka pre nové nábory:  
Aby ste získali odmenu Rýchleho štartu, 
upozorňujeme, že hodnota  
vašej prvej objednávky (50,00 €)  
sa nezapočítava do osobného obratu.

RÝCHLY ŠTART
Týždeň 32

Dosiahnite osobný obrat minim. 160,00 €  
v týždni 32 a získajte možnosť kúpiť si  
za špeciálnu cenu:*
Nádoba kvet 1,1 l, 2 ks
AC213201

OSOBNÁ OBRATOVÁ 
SÚŤAŽ
Týždne 32-35

500,00 €

750,00 €

900,00 €

Dosiahnite osobný obrat minim. 500,00 €
v priebehu 4 týždňov (32-35) a získajte:
Thermo Vodička 550 ml 
AC213202

Dosiahnite osobný obrat minim. 750,00 €
v priebehu 4 týždňov (32-35) a získajte:
Krištáľová misa 275 ml  
Krištáľová misa 1,1 l  
Thermo Vodička 550 ml 
AC213203

Dosiahnite osobný obrat minim. 900,00 €  
v priebehu 4 týždňov (32-35) a získajte:
Krištáľová misa 2,1 l  
Krištáľová misa 275 ml  
Krištáľová misa 1,1 l  
Thermo Vodička 550 ml 
AC213204

4,00 €**

5,00 €**
NOVÁ

FARBA

NOVINKA

NOVÝ
VZOR

** Čiastka sa nezapočítava do obratu.

** Čiastka sa nezapočítava do obratu.



1 400,00 €
Dosiahnite osobný obrat minim. 1 400,00 €  
v priebehu 4 týždňov (32-35) a získajte:
Krištáľová misa 3,5 l 
Krištáľová misa 6 l  
Pikantus 
Krištáľová misa 2,1 l 
Krištáľová misa 275 ml 
Krištáľová misa 1,1 l
Thermo Vodička 550 ml  
AC213205

NÁBOROVÁ
PONUKA
Týždne 32-35

Za každú novú poradkyňu, ktorá objedná výrobky  
v minim. hodnote 50,00 €, si môžete kúpiť  
za špeciálnu cenu:*
Veselé misky, 3 ks
RO213201

Špeciálna
ponuka
len pre

náborujúce
poradkyne  

za 4,00 €*

ODMENA ZA NÁBOR
Odmena za každý kvalifikovaný nábor 
v priebehu 4 týždňov (32-35) je:
Nová vlna misa 1,1 l
Nová vlna misa 2,5 l
Nová vlna misa 4,3 l
RE213201

Týždne 32-35

3 000,00 € + 1 RE
Skupinová manažérka, ktorej skupina
dosiahne obrat 3 000,00 €,  
bude mať aspoň 1 kvalifikovaný nábor  
a 5 aktívnych unikátnych poradkýň  
s minim. obratom 160,00 €  
v priebehu 4 týždňov (32-35), získa:
1. Univerzálny nôž U-Series   
2. Nôž na paradajky U-Series  
3. Nôž šéfkuchára U-Series  
UM213201

OBRATOVÁ SÚŤAŽ
PRE SKUPINOVÉ 
MANAŽÉRKY

1. 2. 3. 

NOVÁ
FARBA

NOVÉ
FARBY

NOVÉ
FARBY

* Čiastka sa nezapočítava do obratu.



4 000,00 € + 2 RE 7 000,00 € + 4 RE
Skupinová manažérka, ktorej skupina dosiahne obrat 4 000,00 €,  
bude mať aspoň 2 kvalifikované nábory (z toho 1 osobný)  
a 8 aktívnych unikátnych poradkýň s minim. obratom 160,00 €  
v priebehu 4 týždňov (32-35), získa:
Profi kolekcia hrniec 3,8 l  
Univerzálny nôž U-Series   
Nôž na paradajky U-Series  
Nôž šéfkuchára U-Series 
UM213202

Skupinová manažérka, ktorej skupina dosiahne obrat 7 000,00 €,  
bude mať aspoň 4 kvalifikované nábory (z toho 1 osobný)  
a 14 aktívnych unikátnych poradkýň s minim. obratom 160,00 €  
v priebehu 4 týždňov (32-35), získa:
Profi kolekcia hrniec 11,4 l
Profi kolekcia hrniec 5,7 l  
Profi kolekcia hrniec 3,8 l
Univerzálny nôž U-Series   
Nôž na paradajky U-Series  
Nôž šéfkuchára U-Series 
UM213204

Každá poradkyňa, ktorá dosiahne obrat  110,00 €   
v priebehu 4 týždňov (32-35), získa 1 hviezdu.
Zbierajte hviezdy a kúpte si za ne Tupperware výrobky  
za špeciálnu cenu! 

SÚŤAŽ  
PRE PORADKYNE

5 000,00 € + 3 RE
Skupinová manažérka, ktorej skupina dosiahne obrat 5 000,00 €, 
bude mať aspoň 3 kvalifikované nábory (z toho 1 osobný)  
a 10 aktívnych unikátnych poradkýň s minim. obratom 160,00 €  
v priebehu 4 týždňov (32-35), získa:
Profi kolekcia hrniec 5,7 l  
Profi kolekcia hrniec 3,8 l
Univerzálny nôž U-Series   
Nôž na paradajky U-Series  
Nôž šéfkuchára U-Series
UM213203

* Bližšie informácie získate od vášho distribútora.

110,00 €

110,00 €

110,00 €



ČAKÁTE, ŽE UVIDÍTE  
PADAŤ HVIEZDU,  
ABY STE SI NIEČO PRIALI?  
NESTRÁCAJTE ČAS
A VYTVORTE SI VLASTNÚ GALAXIU! 
Zapíšte si, koľko hviezd ste pozbierali, aby ste mali prehľad!

TIP: 
Využite naplno
mimoriadnu udalosť,
aby ste nazbierali
čo najviac hviezd! 

TÝŽDNE

TÝŽDEŇ 32

TÝŽDEŇ 33

TÝŽDEŇ 34

TÝŽDEŇ 35

Autorské práva k publikácii sú majetkom spoločnosti Tupperware. Táto publikácia, ani žiadne  
jej časti, nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti reprodukované  
alebo inak používané akýmikoľvek prostriedkami, vrátane používania názvov, loga a vyobrazení 
výrobkov na reklamné alebo iné účely. Právo na zmenu farby alebo tvaru výrobku, úpravy  
a tlačové chyby vyhradené. Farby na obrázkoch sa môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov.  
Dekorácie a potraviny nie sú zahrnuté v cene výrobku. Táto akcia je určená pre verejnosť.  
Ceny sú uvedené vrátane platnej DPH a rozumejú sa ako odporučené.  
Zoznam distribučných centier nájdete na www.tupperware.sk.  
Tupperware Czech Republic spol. s r. o., Holečkova 100/9, Praha 5, 150 00
 © 2021, Tupperware. Všetky práva vyhradené. Tupperware známka je majetkom Dart Industries Inc. 

www.facebook.com/tupperwarehomeceewww.tupperware.sk www.instagram.com/tupperwareincee

Spoločnosť Tupperware si vyhradzuje právo na zmenu a výmenu výrobkov počas prebiehajúcej kampane.

August bude na Slovensku  
v znamení párty. 

Využite nástroje online komunikácie, 
ktorú obdržíte, na propagáciu tejto 
udalosti medzi vašimi zákazníkmi  

a podporu ich registrácie  
na ceetuppmegaparty.com.

MEGA
PARTY

Digital


