Dobrodošli pri
Tupperware
Mislite

Ponudite roko.

VELIKOPOTEZNO,
ZAČNITE skromno,
a začnite ZDAJ!
Čestitamo vam ob novem poslovnem začetku
in vam izrekamo dobrodošlico v skupnosti
resničnih ljudi, ki imajo resnične rešitve za
resnično življenje. Upamo, da v svojih prvih
dnevih kot član Tupperwara zelo uživate.
Prevzeli ste pravi posel. In seveda tudi pravo
priložnost za zaslužek.

NAMEN

Naš
je
ženske navdihniti, da
bodo imele zaupanje, ki
ga potrebujejo, da bodo
lahko obogatile svoje in
življenje svoje družine.

Vrednote

Pri Tupperwaru
verjamemo v
lepoto zaupanja.
Tistega, da ste,
kar ste v resnici.

Sanjajte drzno.
Bodite uspešni skupaj
z drugimi.
Podpirajte drug drugega.
Bodite pravični do drugih.

Ta predstavitvena
knjižica je vaš
vodnik skozi izzive,
s katerimi se boste
srečevali, kakor
je to pri vsaki novi
pustolovščini.

Vaše distributerstvo vas bo
podpiralo in razumelo na vaši
poti. Naša
je namreč
razvneti še posebno ženske,
da bodo uresničile svoj najbojši
jaz, s priložnostmi, podporo in
predvsem z uspešno stkanimi
medsebojnimi vezmi.

VIZIJA

Pri Tupperwaru smo
prepričani, da so ženske
gonilna sila rasti, lepote in
pozitivnih sprememb, kar
svet čedalje bolj potrebuje.
Prepričani
smo, da lahko
ženske rešijo
svet ...
Vi lahko
rešite svet!
S svojimi izdelki se osredotočamo
na razbremenjevanje okolja, saj
ponujamo izdelke za ponovno
uporabo, ki so vzdržljivi, preprosti
za uporabo in pomagajo zmajševati
plastične in prehranske odpadke.

Računamo
na vas!

Zakaj vas to mora zanimati?
Vi Iahko pripomorete k temu,
da bo vaše življenje in življenje
naših prijateljev, družin in
strank boljše.

In pri tem lahko zaslužite
več denarja!

Kako?

Tako, da ljudi seznanjate
z načini, kako izdelki
Tupperware® zmanjšujejo
odpadke in hkrati zadovoljujejo
želje sodobnih strank. Čedalje
več ljudi hoče trajnostne rešitve
za odpadke in se hočejo znebiti
plastike za enkratno uporabo: in
vi poznate rešitev.

Kako govoriti o tem?

Želimo, da bi bili na svojih
predstavitvah pri prijateljih ali
znancih prav VI zagovornica
življenjskega sloga z manj
odpadki.

Ne pozabite: ljudje si želijo
ustreznejših rešitev, in vi jih
poznate.

Kaj povedati, kadar govorite o Tupperwarovih izdelkih kot rešitvah:
• V primerjavi s plastiko za enkratno uporabo je Tupperware vedno vlagal v
visokokakovostne materiale in svetovno kakovost izdelovanja trajnih izdelkov.
• Izdelki Tupperware® so rešitev za odpadno plastiko za enkratno uporabo.
• Tupperware vam pomaga zmanjšati okoljski odtis, saj vam ponuja rešitve za hrambo,
kuhanje in pripravljanje hrane.
• Plastika je že dolgo, in bo še lep čas, pomemben del našega vsakdana. Če jo pravilno
uporabljamo, je vzdržljiv, zanesljiv material, ki nam pomaga pri vsem, kar počnemo, v
zasebnem in poklicnem življenju.
• Dolgoročno lahko vplivate na problem plastike za enkratno uporabo z izdelki
Tupperware® za dolgotrajno uporabo.

ZAČETEK

2. KORAK

VAŠ PRVI TEDEN V
TUPPERWARU

Kdaj: 6–9 tednov po včlanitvi
Kako: vrednost naročil najmanj 240 €
Kaj dobite: najmanj 48 € popusta in
možnost nakupa* seta ovalov po
posebni ceni.

PAKET DOBRODOŠLICE
• Večnamenska posoda, 1 l
• Univerzalni nožek za lupljenje
• Nakupovalna torba za večkratno uporabo
• Katalog
• 10 letakov

*V
 sak nov član lahko po posebni
ceni kupi le en set ovalov.

Na voljo
le novim
članom.

x1

3. KORAK

x 10

Turbo Chefa po posebni ceni.

19,90 €

26,90 €
OB210102

Vsebuje: Oval 1, 2 x Oval 2,
Oval 3, Oval 4

Kdaj: 10–13 tednov po včlanitvi
Kako: vrednost naročil najmanj 240 €
Kaj dobite: najmanj 48 € popusta in možnost nakupa* Ovalnega UltraProja, 3,5 l,

1. KORAK
Kdaj: 2–5 tednov po včlanitvi
Kako: vrednost naročil najman 160 €
Kaj dobite: najmanj 32 € popusta in možnost nakupa*

Prodajna cena: 64,60 €

in Ovalnega UltraProja, 800 ml, po posebni ceni.

Na voljo
le novim
članom.

Na voljo
le novim
članom.

Prodajna cena: 45,90 €
Prodajna cena: 104,00 €

42,90 €

OB210101

OB210103

* Vsak nov član lahko po posebni ceni
kupi le enega Turbo Chefa.
* Vsak nov član lahko po posebni ceni kupi le en Ovalni UltraPro, 3,5 l,
in en Ovalni UltraPro, 800 ml.

Vaš začetni komplet: moč predstavitve izdelkov
Videti pomeni verjeti, zato boste v prvih 12 tednih prejeli nekatere naše najbolj priljubljene, najbolj popularne izdelke,
s katerimi boste OSUPNILI vsakogar, ki mu jih boste predstavili. Seznanjanje kupcev z inovacijami, s kakovostjo in lastnostmi,
ki prihranijo čas, je najboljši način za pridobivanje novih kupcev, ki bodo naši blagovni znamki zvesti.

Univerzalni nožek
za lupljenje
Univerzalni nožek za lupljenje je pripomoček,
ki ga zares potrebujete v svoji kuhinji.
• Skrivnost tega vsestranskega nožka za lupljenje
zelenjave je v posebnem rezilu, ki je izdelan
iz karbonskega jekla v procesu, ki zagotavlja
njegovo dolgotrajno ostrino.
• Rob rezalne površine je oblikovan tako, da rezilo
zajame zelo tanko plast lupine in tako ni večje
količine odpadle hrane.
• Gladko okroglo oblikovano držalo se udobno
prilega roki in je primerno za desničarje in
levičarje.
• Na enem od zgornjih robov nožka je tudi
kroglasta odprtinica za odstranjevanje
krompirjevih očesc.

Večnamenska posoda, 1 l
2

Varno shranite, kar vam je ostalo od obroka, da
boste lahko porabili pozneje, ali pa vzeli s seboj.
Posoda je lahka, se hermetično zapira in drži
tudi tekočino, zato je idealna za prenašanje.
1 Prozoren material.

3
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2 Pokrov, ki ne prepušča zraka in
ohranja svežino in okus hrane.
3 Ker je lahka in neprodušna,
je idealna za na pot.

Predstavite se
kot profesionalni
Tupperwarov član.

1
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1. Univerzalno rezilo ima gladko in nazobčano stran.
2. Ima kroglasto odprtinico za odstranjevanje krompirjevih očesc.
3. Gladko okroglo oblikovano držalo se udobno prilega roki in je
primerno za desničarje in levičarje.
3

Izdelke in sestavine prinesite na
predstavitev v tej elegantni torbi,
da bo predstavitev še uspešnejša.
Nakupovalno torbo za večkratno
uporabo lahko uporabite tudi za na
tržnico, v trgovino ali ob katerikoli
drugi priložnosti.

Nosite jo s ponosom,
saj ta torba pripomore k podobi
podjetja, ki je prijaznejša do okolja
in svetu sporoča najpomembnejše
Uporabite torbo za večkratno uporabo,
in ne plastične vrečke za enkratno.

