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O topo do mundo fica em Cuiabá!
Distribuição Tropical é a nº 1 do mundo
pela segunda vez consecutiva

vp 06Semanas 21 a 24.2016
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Palavra da Presidente

De novo no topo

Estar entre os melhores requer
dedicação, competência, coragem e
vontade. São muitas horas de trabalho,
criação, planejamento e sonhos. Além de
acreditar que é possível fazer de tudo e
mais um pouco para chegar ao sucesso.

Novamente temos o privilégio de ter a Distribuição número 1 do
mundo: a Distribuição Tropical. Assim como ela, várias outras
Distribuições se destacaram entre as melhores do mundo.

Isto significa milhares de vidas “tocadas” e influenciadas por esta
onda de sucesso.

Temos também que celebrar que a Tupperware Brasil foi
reconhecida como a Cia do Ano dentre todos os mercados da
Tupperware no mundo.

Parabéns a você que faz parte, que sonha, planeja e realiza.

Revista VP Tupperware é uma publicação da Dart do Brasil
Tiragem: 317.000 exemplares / distribuição interna – venda
proibida

Expediente:
Gerente de Comunicação: Andrea Aumond
Editorial: Manoella Jubilato
Coordenadora de Relacionamento: Cibele Cavalcante
Analista de Relacionamento: Ana Araújo
Analista de Merchandising: Carla Madrulha
Fotos: Marco Pinto, Bezar
Redator: José Cassio - mtb 27527
Criação, Direção de Arte e Produção Gráfica: Varal Studio
Impressão: Gráfica Oceano

Os produtos ilustrados podem sofrer variações de cor, de acordo com o

processo gráfico. Os itens de ambientação utilizados nesta revista não

acompanham os produtos.

A capacidade de todos os produtos pode variar de acordo com o tipo de

alimento e/ou ingrediente armazenado ou contido, pois a densidade varia de

um ingrediente para outro. Contudo, todas as medidas volumétricas foram

definidas considerando água como parâmetro universal para referência de

sua capacidade.

Os produtos Tupperware têm garantia de 10 anos contra

qualquer defeito de fabricação (esta garantia não se aplica à

decoração dos mesmos) e um serviço especial para reposição

de acessórios, tais como tampas, alças e grades, conforme disponibilidade

do estoque no momento da solicitação.

Os direitos de publicação desta edição e de qualquer outra marca

registrada nela utilizada são propriedades de Dart do Brasil Ind. e Com.Ltda.

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, arquivada ou

transmitida de nenhuma forma e por nenhum meio sem permissão

expressa e por escrito da detentora dos direitos.

Paola Kiwi Levenstein 
Presidente Tupperware Brands Brasil

Expedie   nte
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Destaques do Vitrine 6
Destaques do Vitrine vp

Faça a festa com produtos especialmente escolhidos para este período de tantas celebrações.
Aproveite e lucre muito mais!

Fragrância NYC - 100 ml
Fragrância Miami - 100 ml
As fragrâncias Miami e NYC são opções
ideais para presentear aquela pessoa
especial. Conheça estas e outras
fragrâncias exclusivas da Nutrimetics,
nas páginas 3 a 9.

Tupper Caixa Fubá - 1kg
Para este período, trazemos uma
edição especial para conservar o fubá
por mais tempo e garantir um bolo
delicioso. Confira na página 5
do Vitrine 6.2016.

Quem vê, logo reconhece!
A EcoTupper traz a cor do ano, Rosa Quartzo, pré venda na página 45 do Vitrine 6.2016.
Esta nova cor apaixonante, te inspira a saborear a vida com mais leveza e tranquilidade, e chega à
Tupperware, marcando a tendência do ano de 2016.

Micro Arroz Pequeno – 550 ml
Faça deliciosas receitas no Micro Arroz
e surpreenda nas festas servindo um
delicioso arroz doce para seus
convidados. Veja esta novidade na
página 7 do Vitrine 6.2016.

Linha Star Wars
Copo C-3PO – 470 ml
Copo Darth Vader - 470 ml
Copo Stormtrooper - 470 ml
Aproveite o sucesso do filme para vender ainda mais!
Escolha o seu lado da força nas páginas 60 e 61 do Vitrine 6.2016.

Linha Mágica
Nas páginas 10 a 13 do Vitrine 6.2016, você encontra os
produtos da Linha Mágica, que preparam deliciosas
receitas, mantêm os alimentos quentinhos e
impressionam na hora de servir.
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4 você pode

Uma das festas típicas mais deliciosas e divertidas está se aproximando: as famosas Festas Juninas. Leve o clima
junino para dentro da sua Experiência Tupperware! Anfitriã e convidados vão adorar, e você vai incrementar suas
vendas de forma divertida e criativa. Confira os passos para fazer do Arraial Tupperware um grande sucesso:

Passo 1
O CONVITE

Faça um convite temático da
Experiência para Anfitriã e
convidados da festa.

BRINCADEIRAS
Festa Junina tem que ter brincadeiras.
Use sua imaginação e faça algumas
atividades para "quebrar o gelo" entre os
convidados.

Passo 3 

Passo 2
AMBIENTE

Ajude a Anfitriã a decorar o
ambiente com toalhas
quadriculadas para dar um
clima junino. Quanto mais
temático e colorido o
ambiente estiver, melhor.

RECEITA
Hora de por a mão na massa! Na mesa
principal, coloque alguns quitutes típicos
como: pipoca,  bolo de fubá e tapioca.
Explore os produtos do Vitrine 6.2016
que ajudam a preparar estas delícias,
como a Tupper Caixa para Fubá Bistrô e
a Tupper Caixa para Tapioca Bistrô.
Aproveite e faça na hora a receita do
Arroz Doce, que está no Vitrine 6.2016.
Você pode demonstrar o Micro Arroz
Pequeno, comentando todos os
benefícios do produto.

Passo 4 

Experiência no ritmo do balancê
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5você pode

Ou acesse:
tupperware.com.br/video

Aproxime seu smartphone do QR
Code, para assistir ao vídeo da
Experiência Tupperware do período.

VITRINES
Distribua os Vitrines 6.2016 e pontue outros itens
interessantes que estão à venda neste período.

Passo 5 

Passo 6

Passo 8

BEA
Agradeça à Anfitriã e mostre o BEA que ela poderá conquistar.
Ressalte que se as convidadas que também realizarem
Experiências poderão conquistar produtos maravilhosos.

Finalize sua Experiência em alto astral
Hora de provar! Agradeça a participação de todos e faça uma
degustação das receitas com os convidados.

Passo 7
MARCAÇÕES

Comente com as convidadas que você tem outras receitas
interessantes e que poderão ser feitas nas próximas
Experiências agendadas. Pergunte quem gostaria de agendar um
divertido Arraial Tupperware, e anote o nome das interessadas e
as datas.

Experiência vp

#ArraiaTupperware
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Conserva & Reinventa 

Reivente o Arroz!
O arroz é um alimento versátil e com presença
garantida diariamente na mesa dos brasileiros.
O grande consumo desse alimento acaba gerando
sobras, que você pode conservar no Basic Line e
aproveitar para criar novas receitas.

A dica do Conserva & Reiventa desta edição é
transformar o tradicional arroz branco do dia a dia
em uma saborosa Salada de Arroz.
Confira a receita do Chef Otavio.

Aproveite o arroz de ontem e
prepare hoje uma saborosa salada!

Micro Arroz Pequeno, perfeito para preparar arroz
do dia a dia - Disponível no V itrine 6.2016

Basic Line - 1,2 litro, ideal para conservar as sobras de arroz

Disponível no V itrine 6.2016

Salada de Arroz
Tempo de preparo: 5 minutos
Número de porções: 4 pessoas

Ingredientes
• 300 gramas de arroz pronto.
• 100 gramas de frango desfiado.
• 1 tomate sem caroço picado em cubinhos.
• 50 gramas de cenoura picada em cubinhos.
• Salsinha picada a gosto.
• Sal, pimenta do reino e azeite a gosto.

Como Fazer
1. Em uma Criativa coloque todos os
ingredientes e misture bem com uma Espátula.
2. Tampe e leve ao refrigerador por 2 horas
antes de servir.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DA SALADA DE ARROZ

Quantidade               Total 1 porção

Calorias (kcal)    565 141,3

Proteína (g)       33 8,3

Gordura (g)       12 3,0

Carboidrato (g) 79 19,8
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Incentivos especiais vp

Período de qualificação: Semanas 9 a 28.2016
Especial para Consultoras, Líderes, Empresárias e Distribuidores

O maior evento do ano em
Foz do Iguaçu!

Um momento especial para as melhores Consultoras e
Líderes Empreendedoras em vendas pessoais do Brasil!

Regras de Qualificação
• Ao completar 13 períodos consecutivos como Estrela Dealer,
em qualquer nível, você será reconhecida em uma cerimônia
especial na sua Distribuição.

• E, aquelas que durante o período de qualificação atingirem o
valor médio* de vendas equivalente ao nível Platina, e que
tenham sido no mínimo Estrela Dealer em cada período, terão
um reconhecimento especial: participarão de um evento
exclusivo, com um jantar de gala e um reconhecimento individual.

Imagem meramente ilustrativa

Constelação
das Estrelas

Tabela Estrela Dealer

Níveis Número de Reuniões                           Valores
Nível Bronze:     4 reuniões no valor do 1º nível do BEA        =  R$ 2.160,00

Nível Prata:        7 reuniões no valor do 1º nível do BEA        =  R$ 3.780,00

Nível Ouro:        9 reuniões no valor do 1º nível do BEA        =  R$ 4.860,00

Nível Platina:    12 reuniões no valor do 1º nível do BEA        =  R$ 6.480,00

*valor médio é a soma dos valores de todos os Vitrines dividida pela
quantidade de Vitrines. 

Período de qualificação: Semanas 1 a 53.2016
O que é pertencer à Constelação das Estrelas Tupperware?
Ser uma Estrela Dealer é ser reconhecida pela sua dedicação e
pelo comprometimento em ser uma Consultora Tupperware.

Confira as regras de qualificação no site:         www.tuppercity.com.br ou com seu Distribuidor

Realizando sonhos Reconhecimento
Lazer e diversão

C ontemplação! Você em contato com um dosPatrimônios Naturais  da Humanidade

Aproxime seu smartphone do QR
Code para assistir ao vídeo do
Super Seminário 2015.
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8 você pode

Reunião de
Distribuidores 2016

Reconhecimento Chairman´s Summit 2016-Barcelona
A Tupperware Brands reconheceu os melhores Distribuidores brasileiros em
diversas categorias que irão para Barcelona acompanhar o Chairman´s Summit 2016.

Apresentação do teatro do Vitrine 4
Os Distribuidores e Empresárias conferiram com exclusividade os lançamentos da
Tupperware para o Vitrine 4, em um teatro muito divertido com interpretação da
Fernanda Cordeiro (Gerente Regional de Vendas), como Brownie Wise, e Júlio Vieira
(Gerente de Produtos), como Earl Tupper.

Reconhecimento Recruta Móvel
O grande prêmio das Super Semanas 2016 foi para a Distribuição Planalto
(Rosemaire Goulart e Paulo Sérgio Novais), campeã nacional com a maior superação
absoluta dos objetivos de vendas das Super Semanas 2016.

Reconhecimentos Distribuições
As melhores Distribuições foram reconhecidas por excelência, recrutamento,
vendas, nomeações e resultados nas Super Semanas 2016. Parabéns a todas!

Ações Especiais de Marketing
Luiza Souza, Diretora de Marketing da Tupperware Brasil, abriu as apresentações
das ações especiais de marketing para os 40 Anos de Tupperware Brasil,
trazendo a parceria com um ícone da literatura brasileira: o escritor e cartunista
Ziraldo, responsável por um dos livros infantis mais conhecidos no Brasil e no
mundo – “O Menino Maluquinho”. 

Reconhecimento Orlando
Reconhecemos os Distribuidores que se superaram e, por isso, conquistaram
uma incrível viagem para Orlando.

Lançamento 40 Anos Tupperware.
Muitas novidades, cores e
alegrias deram início às
comemorações das
4 décadas de sucesso
da Tupperware Brasil. 
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Distribuidores
TOP 10 Brasil
2015 foi um ano de muito sucesso e
grandes realizações.
Os Distribuidores tiveram um papel
muito importante nos resultados
conquistados. Reconhecemos as 23
Distribuições que ocupam uma
posição privilegiada no ranking
mundial da Tupperware Brands e
também as Distribuições que fazem
parte do grupo seleto TOP 10 Brasil.
Parabéns para os Distribuidores:
Charme, Aliança, Zenite, Girassol,
Grande Vitória, Abaeté, Planalto,
Fantástica, Espetáculo e Tropical.

Quem é Sandra Márcia?
Era para ser uma ajuda temporária, mas
quem acabou sendo ajudada foi ela mesma.
Começou assim a história de sucesso de
Sandra Márcia. Aos 18 anos ela se casou e foi
para Cuiabá, Mato Grosso, com o marido.
Nesta época, Sandra trabalhava como
costureira, e para ajudar o tratamento do
filho de uma vizinha, revendia os produtos
Tupperware. Os anos se passaram, as
Experiências nas casas das clientes se
multiplicaram, sua família foi se envolvendo
com o negócio, e a paixão de Sandra pelo
seu trabalho, refletindo no desenvolvimento
de sua Distribuição.  Pelo segundo ano
consecutivo, a Distribuição Tropical – Cuiabá
MT é reconhecida como a Distribuição
número 1 do mundo.

Nº 1 - Distribuição 
Tropical

Nº 2 - Distribuição
Espetáculo

Nº 3 - Distribuição
Fantástica

Nº 4 - Distribuição
Planalto

Nº 5 -Distribuição
Abaeté

Nº 6 - Distribuição
Grande Vitória

Nº 7 - Distribuição
Girassol

Reunião de Distribuidores vp

Em uma entrevista exclusiva para a TV Tupperware,
Sandra Márcia evidencia sua gratidão à toda Força de
Vendas: “Quando as pessoas ficam sabendo que eu era
costureira, elas pensam: poxa, se você chegou lá, eu
também posso chegar. Isso é muito gratificante.” 

“Existem dois momentos na vida da gente:
quando você entra na Tupperware e
quando a Tupperware entra em você.

As duas partes se completam.”

Sandra Márcia Cordeiro

Acesse todas as fotos do evento no site:         www.tuppercity.com.br

Acesse e procure pelo dia 01/03/2016
em: tupperware.com.br/tv

Assista a entrevista da Sandra Márcia
na íntegra na TV Tupperware.
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Treinamento e Desenvolvimento Tupperware:
qualifique-se e participe
Uma das missões da Tupperware é desenvolver nossas equipes. É valorizar seus talentos e dar ferramentas para que
Consultoras, Líderes Empreendedoras e Empresárias possam crescer e ter sucesso. Veja os treinamentos especiais
que teremos e quais os critérios de qualificação para cada um:

Nossas Consultoras serão capacitadas para que obtenham
ainda mais sucesso no seu negócio e que estejam preparadas
para dar o próximo passo dentro do modelo de Oportunidades
Tupperware.

Regulamento:
Critério de classificação: ser Estrela Dealer, qualquer nível,
durante os Vitrines 5 a 7.2016 e ter a participação aprovada pelo
Distribuidor e Gerente Regional.

Vagas limitadas:
210 vagas.

As Novas Líderes Empreendedoras receberão conteúdos e
terão momentos especiais para que possam crescer ainda mais
no Programa Vanguard.

Regulamento:
210 VAGAS para as Novas Líderes (aprovadas pelo Distribuidor e
Gerente Regional)

Sendo:
20 VAGAS para as melhores do Jornada VIP nomeadas no Vitrine
5.2016 e que sejam no mínimo Vanguardistas no Vitrine 7.2016.

190 VAGAS para as Novas Líderes Empreendedoras (nomeadas
no Vitrine 5.2015 ao Vitrine 5.2016) que cumprirem os critérios
mínimos e a serem aprovadas pelo Distribuidor e Gerente
Regional.

Critério Mínimo:
• 8 recrutas (de grupo) durante o período.
• Ser Vanguardista durante 2 Vitrines dentro do período de
qualificação (entre os Vitrines 5 e 7.2016).

Período de qualificação: Semanas 17 a 28.2016
Especial para Consultoras 

Período de qualificação: Semanas 17 a 28.2016
Especial para Líderes Empreendedoras nomeadas em 2016
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Este treinamento visa prover conhecimentos importantes para a Empresária
dentro do Negócio e motivá-la a desenvolver seu potencial.

Regulamento
Qualificação:
• 50 VAGAS - Empresárias Veteranas 
(nomeadas até a semana 52.2015)

Participarão deste treinamento as melhores em
vendas desde que atendam os critérios mínimos:
• Crescimento em vendas 2016 x 2015
• Média de vendas de distrito de R$ 45.000 por Vitrine
• Média de 10 recrutas ativas por Vitrine
• Mínimo de 2 nomeações produtivas do Distrito
por trimestre

Período de qualificação: Semanas 1 a 53.2016
Especial para Empresárias 

Incentivos especiais vp

Aproveite, qualifique-se! 
Esta é a sua grande oportunidade de se desenvolver
e crescer com a Tupperware.

Realeza  Vanguard 2015

Para se qualificar, a Empresária precisa ser aprovada pelo seu Distribuidor e Gerente Regional.
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Programa Integrando Corações vp

Para as 12 primeiras semanas conosco, criamos um programa exclusivo para que a Nova Consultora alcance o sucesso.
São ferramentas, incentivos e contato direto com a Tupperware para aumentar os conhecimentos sobre o negócio. 

O Kit inicial para a Experiência Tupperware é o primeiro passo para sua trajetória de boas histórias para contar.

“O Programa veio ao encontro das minhas necessidades e expectativas,
pois no primeiro contato com as Novas Consultoras faltava um
incentivo para manter uma regularidade de atividades. Hoje, quando
mostramos como funciona o programa, todos ficam encantados com
a facilidade em participar e atraídos pelo sonhado Turbo Chef.

Agradeço à Tupperware pela excelente ferramenta de trabalho e de
incentivo aos nossos Novos Consultores e pela oportunidade de
negócio que estimula o crescimento individual de quem vem fazer
parte do nosso grupo.

Quando somos integradas, o sucesso é consequência!”

Michelle Dourado Mores Padin - Líder Empreendedora
Distrito Águias - Distribuição Tropical. 

Um Ano Integrando Corações:
conheça esta história de sucesso

• Na Reunião de
Lançamento ou
1ª atividade poderá
adquirir a base do KIT. 

*Atividade no valor
de R$ 540,00.

• Na 2ª atividade poderá
adquirir a
A JARRA 1,4 Litro

*Atividade no valor de
R$ 270,00 ou o pedido
mínimo da sua
Distribuição (o que for
maior).

• Na 3ª atividade poderá
adquirir a MÚLTIPLA.

*Atividade no valor de
R$ 270,00 ou o pedido
mínimo da sua
Distribuição (o que for
maior).

• Na 4ª atividade poderá
adquirir a PRÁTICA.

*Atividade no valor de
R$ 270,00 ou o pedido
mínimo da sua
Distribuição (o que for
maior).

KIT por
R$ 72,00

A JARRA 1,4 Litro
por R$ 18,00

MÚLTIPLA por
R$ 18,00

PRÁTICA por
R$ 18,00

TURBO CHEF por
R$ 18,00

REUNIÃO DE LANÇAMENTO OU
1ª ATIVIDADE 2ª ATIVIDADE 3ª ATIVIDADE 4ª ATIVIDADE 5ª ATIVIDADE

Para saber tudo o que você pode conquistar no Programa Integrando Corações,
fale com a sua Líder Empreendedora ou Distribuidor.Os
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• Na 5ª atividade poderá
adquirir o
TURBO CHEF.

*Atividade no valor de
R$ 270,00 ou o pedido
mínimo da sua
Distribuição (o que for
maior).

você pode
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GRÁTIS*  
PARA NOVAS
CONSULTORAS QUE
FICAREM ATIVAS COM
O VALOR DE R$ 540,00 

Semana 21
Com uma atividade mínima

CONQUISTE
1 Refri Box - 400 ml

OU
Com o valor de R$ 540,00
(1º nível do BEA)

CONQUISTE
1 Mega Caixa - 6 litros
+ 1 Forma de Gelo - 14 cubos
+ 1 Refri Box - 400 ml

A festa e as conquistas continuam...
Incentivo de atividade  Semanas 21 a 24.2016

6 litros
Nova C or

OPORTUNIDADE DE GANHO

R$ 167,00

Continuando as comemorações dos 40 anos da Tupperware
no Brasil, selecionamos produtos especiais na cor amarelo
retrô para alegrar a sua cozinha.

* Válido para as Novas Consultoras, durante as 12 primeiras semanas, contadas a partir da semana em que foi realizado o seu cadastro.
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Com pedido mínimo da Distribuição adquira:
1 Jogo de Vitrines Tupperware/Nutrimetics
nº 7.2016 por apenas R$ 2,20 (3 unidades).
Verifique com o seu Distribuidor.

* Válido para as Novas Consultoras, durante as 12 primeiras semanas, contadas a partir da semana em que foi realizado o seu cadastro.

Semana 22
Com o valor de R$ 540,00
(1º nível do BEA)

CONQUISTE
1 Tigela Batedeira - 2 litros
+ 1 Exata - 1 Litro
+ 1 Tupper Caixa Farinha Bistrô - 1,8 Kg

OPORTUNIDADE DE GANHO

R$ 172,00

Semanas 21 a 24.2016 Incentivo de atividade 

GRÁTIS*  
PARA NOVAS
CONSULTORAS QUE
FICAREM ATIVAS COM
O VALOR DE R$ 540,00 

Nova C or
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O Brinde Especial da Anfitriã (BEA) é um instrumento
valioso para você agendar Experiências, incrementar
os negócios e levar a qualidade dos produtos
Tupperware a um número cada vez maior de pessoas. 

Como utilizar o BEA Antecipado?
Semana 22
BEA  O Brinde Especial da Anfitriã de
marcação - 7.2016 - cód. 801670 - 3º nível
já pode ser adquirido para as suas Experiências.

A importância do BEA vp

Linha Murano
Murano é um pequeno arquipélago formado por
sete ilhas ao lado de Veneza, onde são produzidos cristais
de rara qualidade e beleza de forma artesanal.
Inspirada nesta tradição milenar, a Tupperware oferece à
Anfitriã a linha Murano, composta por produtos com design
contemporâneo, na cor rosa quartzo - uma cor alegre e
romântica, tendência em 2016.
A Anfitriã vai se apaixonar!

As decorações podem sofrer variações de cores em relação ao ilustrado devido ao processo produtivo.
As Novas Consultoras só poderão adquirir o BEA após 12 semanas de cadastro. Dúvidas, entre em contato com a Distribuição para conhecer o programa Integrando
Corações. Consulte a sua Distribuição para saber os valores mínimos de venda e presenteie as Anfitriãs que abrirem suas casas para a Experiência Tupperware. 
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Semana 23
Com uma atividade mínima

CONQUISTE
1 Rala Bem - 500 ml

OU
Com o valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA)

ADQUIRA
2 Tigelas Batedeiras - 1 litro cada
+ 1 Tigela Batedeira - 3,2 litros 
+ 1 Pá Batedeira

Por apenas:

R$ 39,00

Cód.: 878469

E CONQUISTE
1 Rala Bem - 500 ml
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* Válido para as Novas Consultoras, durante as 12 primeiras semanas, contadas a partir da semana em que foi realizado o seu cadastro.

Semanas 21 a 24.2016 Incentivo de atividade 

Sua conquista vale muito!
GRÁTIS*  

PARA NOVAS
CONSULTORAS QUE
FICAREM ATIVAS COM
O VALOR DE R$ 540,00 

OPORTUNIDADE DE GANHO

R$ 227,00

Nova C or
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* Válido para as Novas Consultoras, durante as 12 primeiras semanas, contadas a partir da semana em que foi realizado o seu cadastro.

Semana 24
Com o valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA)

ADQUIRA
1 Big Cake Retangular
34,5 cm x 28,5 larg. x 9,5 alt.
+ 1 Tupper Caixa Xadrez - 2,4 litros

Por apenas:

R$ 41,00

Cód.: 878470

OPORTUNIDADE DE GANHO

R$ 199,00

GRÁTIS*  
PARA NOVAS
CONSULTORAS QUE
FICAREM ATIVAS COM
O VALOR DE R$ 540,00 

Nova C or!

Alça para transporte

Lançamento exclusivo
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Atividade Especial
Tendo no mínimo 2 atividades durante o período das
semanas 21, 22 e 23 no valor total de R$ 1.470,00 ou mais

CONQUISTE
1 Jarra Premier - 2 litros
+ 2 Tigelas Premier - 500 ml cada

OPORTUNIDADE DE GANHO

R$ 187,00

GRÁTIS* 
PARA NOVAS CONSULTORAS
QUE FICAREM ATIVAS COM O VALOR
DE R$1.470,00 OU MAIS DURANTE AS
SEMANAS 21, 22 E 23, E COM NO
MÍNIMO 2 ATIVIDADES.

* Válido para as Novas Consultoras, durante as 12 primeiras semanas, contadas a partir da semana em que foi realizado o seu cadastro.

2 Litros

Em policarbonato. Lindos de servir!
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Com 1 Nomeação
Produtiva* GANHE

Verifique os valores referentes ao nível Vanguard e as regras de nomeações produtivas
com o seu Distribuidor. Os brindes serão iguais ou similares aos apresentados nesta página. 

1 Frasqueira personalizada
31 x 24 x 5 cm

Com 2 Nomeações
Produtivas* GANHE
1  Bolsa com rodinhas
personalizada
39  x 44  x 32 cm

Frasqueira
Produzida em material rígido, resistente
e impermeável. Perfeita para levar tudo
o que você precisa nas suas viagens.
Acabamento interno com a marca
Tupperware, com espelho e
compartimento em tela com ziper.

Incentivo de Nomeações  Semanas 13 a 24.2016

Nomeações

Perfeita para transportar
produtos. Espaçosa e
resistente, pode ser
deslocada facilmente
através do sistema de
rodízio. Possui alça de mão e
bolso frontal com ziper.
Produzida em material
resistente e impermeável.

OU
1 Pasta Executiva
26,5 x 35,5 x 5 cm
+ 1 caderno personalizado

Especial para Líderes Empreendedoras

O que é uma Nomeação? 
Nomeação é quando uma Líder Empreendedora nomeia uma Consultora do
seu grupo, para se tornar Líder Empreendedora. Essa Consultora, nomeada,
forma o seu grupo recrutando mais 8 Consultoras.

19
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Indicação que vale mais!
   Ativando 1 Coração

CONQUISTE
1 Tigela Floresta - 5,6 litros
+ 2 Porta Condimentos - 200 ml cada

Semanas 21 a 24.2016 Incentivo de indicações

OU
CONQUISTE
1 Linha Nutrimetics
Composta por:
1 Rouge Deo-Colônia - 100ml
+ 1 NC Lápis Retrátil para Olhos

à Prova d’água Nutrimetics Preto - 0,35g
+ 1 NC Sombra Baked Nutrimetics Eclipse - 1,5 g
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*Verifique regra de Indicação Ativa na página 23.

OU
CONQUISTE
1 Linha Allegra Eco
Composta por:
2 Tigelas Allegra Eco - 740 ml cada
+ 1 Tigela Allegra Eco - 3, 5 litros

Linha Allegra Eco
Possui a textura da fibra de madeira que cria um ambiente
calmo e acolhedor em todas as ocasiões, dando um toque de
estilo e simplicidade.

• Interior polido e bonito de servir.
• Tampa com aba lateral para facilitar a abertura.

Incentivo de indicações  Semanas 21 a 24.2016

Design contemporâneo

Textura da
fibra de madeira
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   Ativando 2 Corações

CONQUISTE
1 Linha Thermo*
Composta por:
3 Tigelas Thermo Rosa Quartzo - 2,5 litros cada
+ 1 Tigela Thermo Rosa Quartzo - 3,5 litros
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Design e inovação para reconhecer v

Função térmica
A sobreposição das Tigelas Thermo
Tupperware mantém os alimentos
quentes por mais tempo.

Tigela externa com tampa
que evita vazamento.

*Produtos não acompanham colher.

Produto 2 em 1!

você pode
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Indicação Ativa 
A Consultora Indicada será considerada ativa após atingir em até duas semanas o valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA) em vendas na sua Reunião de Lançamento ou 1ª Reunião
Pessoal. Para conquistar o brinde, a Consultora Indicante deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no valor do pedido mínimo da Distribuição, entre as Semanas 21 a 24.2016. 
Para o brinde ser entregue à Consultora Indicante, ela deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no período das semanas 29 a 32.2016, caso contrário, perderá o direito ao prêmio.

r você!
Incentivo de indicações  Semanas 21 a 24.2016

VP6 sem_OK_SEM  3/29/16  10:40 AM  Page 23



24 você pode

Período de qualificação: Semanas 9 a 28.2016

Serão sorteados:
2 Spins 0 Km e
4 Cozinhas Portáteis

Regras de Qualificação
Novas Empresárias (nomeadas a partir da semana 9.2015)
• Cumprir R$ 60.000 em vendas por Vitrine = 1 cupom
• 15 recrutas por Vitrine = 1 cupom
• A cada nomeação = 1 cupom

Empresárias Veteranas (nomeadas até a semana 8.2015)
• Superar as vendas do mesmo
período de 2015 (por Vitrine) = 1 cupom
• Superar o recrutamento do mesmo
período de 2015 (por Vitrine) = 1 cupom
• A cada 2 nomeações = 1 cupom

Especial Empresárias vp

Especial para Empresárias

Um incrível sorteio para as
Empresárias que se qualificarem.
Não perca a chance de participar!

Cozinha fechada

Cozinha aberta

Facilidade para você fazer
treinamentos e Experiências
em seu Distrito.
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Tenda Tupperware
Acomoda até 10 pessoas!

Incentivos especiais vp

Todas as Líderes Empreendedoras que tiverem, no
mínimo, 12 Corações Ativos dentro do Grupo, no período
das semanas 21 a 24.2016, serão reconhecidas com
uma TENDA TUPPERWARE.

Mais Visibilidade!
Faça chuva ou faça sol,
a Tenda Tupperware,
além de oferecer
proteção, possibilita
uma fácil identificação
da marca e da Consultora.

Vamos juntos conectar muitos corações!

Período de qualificação: Semanas 21 a 24.2016
Especial para Líderes Empreendedoras 

Dimensão:
aberto: 2,4 m de diâmetro
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Rodrigo Senday
Diretor Nacional de Vendas
Tupperware Brands Brasil

“Mudar Vidas” é uma frase que
ouvimos muito na Tupperware.
Temos várias histórias de pessoas
que encontraram na nossa marca e
em nossos produtos a chance de se
transformar. Sabemos de muitas
histórias em que nossos produtos
foram a oportunidade de iniciar uma
vida profissional. Sempre que sento
nas mesas dos jantares e ouço

esses depoimentos fico feliz em
saber que oferecemos as melhores ferramentas para que essas
pessoas possam ir atrás de seus objetivos. O que me deixa ainda
mais feliz é ver a gratidão e o sentimento de equipe que se tem

pela Distribuidora, Empresária, Líder ou até mesmo pela
Consultora que apresentou a oportunidade.

No próximo Vitrine vamos realizar o maior movimento de
recrutamento da história da Tupperware e conto com você para
nos ajudar a construir e transformar novas vidas com nossos
produtos. Será algo histórico!

Palavra de vendas vp

Movimentos & Treinamento

Festa Junina para se divertir,
recrutar e lucrar!
Quem disse que uma festa de São João ou uma quermesse no
bairro não são locais para recrutar? Claro que são!

Nesta época, os brasileiros curtem uma das festas mais
gostosas do nosso país, saboreiam quitutes deliciosos, brincam,
dançam e fazem pedidos para Santo Antônio.

As festas juninas atraem muitas pessoas e você pode aproveitar
para recrutar.

√ Vista uma camiseta ou um boné Tupperware e leve uma bolsa
do Kit para a festa. Você divulgará a marca e causará curiosidade
nas pessoas. 

√ Faça parcerias com as festas de bairro ou igrejas para montar
seu quiosque Tupperware. Exponha os produtos e prepare
algumas receitas, utilizando o Turbo Chef e o Speedy Chef. 

√ Fale sobre a Oportunidade Tupperware, fazendo perguntas
positivas para saber o interesse das pessoas em ter uma renda
extra.

√ Mostre a Roda do Sucesso e comente as vantagens de ser
uma Consultora Tupperware.

√ Entregue seu cartão ou uma VP Express, sem esquecer de
anotar o contato da pessoa para enviar vídeos de nossos
produtos, via WhatsApp, e, com isso, criar o desejo de fazer parte
da Tupperware.

Aproveite o arraial para recrutar as pessoas atraídas pela
Tupperware. Nossa marca é lembrada com carinho e todos ficam
curiosos em saber onde comprar. Imagine quantas pessoas você
poderá impactar. Você não pode perder a oportunidade de trazer
dessas grandes festas as melhores recrutas para o seu negócio!

O maior movimento de Recrutamento da história
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é uma marca da

Tupperware Brands, de origem australiana, com 45

anos de mercado, presente também em países como

França e Nova Zelândia. Fez sua estréia no Brasil em

2015, trazendo a exclusividade de produtos

sofisticados como o Nutri Rich Oil Manteiga

Hidratante, maquiagens e perfumaria.

40 graus de puro charme
Seguindo a inspiração na essência de importantes
capitais do mundo, a Nutrimetics lança em primeira
mão para você, Consultora, a fragrância Rio. 
Inspirada na cidade que é um cartão postal,
convidamos para o lançamento de uma fragrância
que é um convite à celebração das
mais alegres emoções. Adquira com antecedência
para garantir suas demonstrações no Vitrine 7.2016.

Aquisição para a semana 23
Código: 905007
Preço sugerido: R$120,00

Por: R$ 96,00

Disponível para o Consumidor a partir      
do Vitrine 7.2016

Venda de 1 unidade da
Fragrância NYC Deo-Colônia

Venda de 5 unidades da
Fragrância NYC Deo-Colônia

Venda de 10 unidades da
Fragrância NYC Deo-Colônia

R$ 70,56 R$ 96,00

R$ 480,00

R$ 19,14 

R$ 352,80 R$ 120,90 

R$ 705,60 R$ 960,00 R$ 248,10  

Você paga*     Você revende**    Você lucra****     

* Preço de oferta do Vitrine 6.2016, menos o valor da comissão 
** Preço de oferta do Vitrine 6.2016 
**** Lucro com base na venda de uma fragrância NYC por demonstração, menos o
valor de investimento de 1 Flaconete NYC e 1 Bloco de Fitas Olfativas.

Venda Fragrância NYC Deo-Colônia com demonstração do Flaconete

Dinâmica, intensa e ao mesmo tempo fascinante,
a cidade que nunca dorme tem o mundo inteiro em um só lugar:
esta é New York City - NYC.

NYC Deo-Colônia - 100ml
Woody Aromático

Adquira através do site de pedidos 1 Flaconete NYC (cód.: 96987) 
+ 1 Bloco de fitas olfativas (cód.: 300689).
Assim você pode iniciar suas demonstrações.
O total de investimento é de R$ 6,30.

Lucratividade através da demonstração
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INSPIRE-SE
A Tupperware entrou na minha vida para me ajudar a me superar. Foram anos enfrentando desafios e hoje
posso dizer que tenho o sucesso que tanto almejei. Incontáveis são as conquistas que a empresa me deu a
oportunidade de alcançar, como o meu carro, viagens, o ensino dos meus filhos e o mais fundamental:
segurança.

O que me inspira na nossa companhia são as pessoas. Eu reconheço o valor de cada uma e sei que o meu
também será reconhecido. Um exemplo disso é a minha participação na Realeza. Este foi um dos meus
maiores sonhos realizados. Fui Rainha da minha Distribuição e a 4º Princesa Vanguard.  Para mim, isso é uma
forma da empresa reconhecer nosso valor. Sou grata a pessoas como a Rosileia Barros, que abriu as portas
para esta oportunidade incrível.

Antes de entrar na Tupperware, eu vendia cosméticos. Minha experiência em vendas é de 22 anos e aprendi
muito nesse percurso. Tive que vencer uma forte barreira: o preço dos produtos eram altos,
considerando a renda per capita da minha cidade. Porém, com muito esforço e
dedicação, eu consegui demonstrar o valor dos nossos produtos e, assim, cheguei
onde cheguei.

Aqui estou. Firme e forte, além de muito satisfeita e agradecida por tudo o que
nossa companhia me ajudou a conquistar.

Ildenise Augusta de Lima
Líder Empreendedora - Distribuição Espetáculo
Capitão Poço - Pará
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