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Palavra da Presidente

Uma receita de amor

stamos nos aproximando do Dia das
Mães, uma data muito especial que
homenageia aquelas que dedicam a vida
para dar amor e carinho para seus filhos,
almejando vê-los felizes e realizados. 

É época de dar e receber amor, de vivenciar momentos especiais
ao lado delas. Um desses momentos é, sem dúvida, a
alimentação. Afinal, nada como comida de mãe! O sabor da
comida da mãe é único, caprichado, pois é temperado com amor.
Desfrute dessa data, aproveitando para dedicar um tempinho a
mais para alguém que ama sem limites. Abrace, sorria, dê
presentes, e, o mais importante, esteja presente.

A Tupperware se orgulha em estar presente em momentos como
este, construindo histórias únicas que ficam guardadas para
sempre no coração.

Feliz Dia das Mães!

Revista VP Tupperware é uma publicação da Dart do Brasil
Tiragem: 325.000 exemplares / distribuição interna – venda
proibida

Expediente:
Gerente de Comunicação: Andrea Aumond
Editorial: Fernanda Jesus
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

E

Expedie   nte

Destaques do Vitrine:
presentes para o Dia das Mães

Tupper Caixa Provençal  1,1 litro
+ Tupper Redondinha Provençal  500 ml
Possuem decoração delicada e feminina.
Conservam com qualidade os alimentos.

Jarra Microplus 1 litro
Para aquelas mães modernas que usam
e abusam do micro-ondas para cozinhar.

Kit Rouge
Composto por:
1 Rouge Deo-Colônia 100ml
1 NC Batom Hydra Brilliance Cherry 3,5g
1 Sacola Presenteável Nutrimetics (grátis)
Este kit é especial para as mães que são
notadas pelos detalhes.

Nutrimetics

Destaques do Vitrine vp

Speedy Chef 1,2 litro
Esta batedeira manual faz o que nenhuma outra faz:
leva apenas 30 segundos para bater claras em neve.
Presente ideal.

Você sabia que o Dia das Mães é a segunda data que mais movimenta os itens presenteáveis?
Confira opções interessantes de presentes que vão de R$ 50,00 até R$ 249,00 para oferecer ao seu consumidor.

Por R$ 249,00

Por R$ 65,00

Por R$ 155,00

Kit Miami
Composto por:
1 Miami Deo-Colônia 100ml
1 NC Sombra Baked Galaxy 1,5g
1 Sacola Presenteável Nutrimetics (grátis)
Opção perfeita para uma mãe dinâmica
que está sempre disposta a curtir o verão.

Nutrimetics
Por R$ 129,00

Por R$ 50,00
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Experiência Tupperware

Para este período mais que especial, do Dia das
Mães, a Tupperware dá uma dica para que você crie
uma Experiência carinhosa e muito criativa.

Experiência vp

Ou acesse:
tupperware.com.br/video

Aproxime seu smartphone do QR
Code, para assistir a experiência
Tupperware do período

Consultora, aprenda o passo a passo da
Experiência “Despertar com carinho”

Vamos criar o convite para a
Experiência?

Que tal aproveitar suas
contas do Facebook e
Whatsapp para estabelecer
novos contatos?

Passo 1

Chegamos ao dia da Experiência.
E agora?

Apresente-se e distribua para cada convidada um cartãozinho
em formato de coração. Peça a cada uma para escrever uma
frase em homenagem às mães ou àquela pessoa que elas têm
muito carinho. Esta é uma ótima maneira de você quebrar o gelo
do momento! 

Fale sobre o tema: preparar uma sugestão de café da manhã
especial para o Dia das Mães, criando as receitas de ovo pochê e
panqueca doce (ilustradas no site:tupperware.com.br/receitas), com
o auxílio dos produtos que estão em destaque no Vitrine 4.2016.

Passo 2 

Já estamos no meio de sua
Experiência. Vamos descontrair?

Peça para a Anfitriã escolher 4
convidadas e separe-as em 2 duplas.
Peça para que cada dupla elabore
uma panqueca criativa e diferente.
Você pode pedir para que cada dupla
crie recheios diferentes, como doce
de leite, goiabada, chocolate, etc.

Aproveite o momento em que as
convidadas estão elaborando a
receita e demonstre os produtos do
Vitrine 4.2016. 

Passo 3 

Passo 4 O que precisaremos para esta Experiência?
 1 Anfitriã entusiasmada
 1 Espaço repleto de alegria (casa, apartamento, estabelecimento comercial  etc) 
 Boa dose de conhecimento sobre os  produtos
 C onvidadas curiosas
 Ingredientes fresquinhos e deliciosos

Modo de Prepar o
C om a pr oximidade do Dia das Mães, v ocê p ode fazer uma
Exper iência i nspirada na f igura mater na.
Inv ista na preparação de duas receitas sabor o sas e
c ompletas: 
O v o Pochê n o Instant Egg
e uma Panqueca Doce, preparada n o Instant G our met.

Minha mãe é meuexemplo de vida.

Amor eterno!

Sua Experiência chegou ao fim

Lembra dos coraçõezinhos com mensagens para
as mães que as convidadas escreveram? Como
sugestão, sorteie 2 deles e presenteie com um mimo
Tupperware.

Registre estes momentos especiais.
Publique as fotos com a

#Exper ienciaTupper ware #Porquee l amerece.
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Segurança ao cozinhar no Micro-ondas
Cozinhar no micro-ondas é prático, rápido e faz com
que receitas que parecem super complicadas fiquem
simples e acessíveis. No entanto, para aproveitar todas
essas vantagens, é preciso utilizar produtos
apropriados para o aparelho, evitando possíveis
problemas. 

Já pensou em cozinhar Moqueca, carne e o tradicional
feijão em uma Panela de Pressão para Micro-ondas?
A Panela de Pressão Tupperware foi especialmente
desenvolvida para oferecer praticidade e segurança no
dia a dia. 

Para que tipo de Consumidor você pode oferecer a
Panela de Pressão Tupperware?
√ Para  quem mora sozinho e optou pelo micro-ondas
no lugar do fogão a gás.
√ Estudantes universitários e pessoas que moram em
residências menores precisam de praticidade. Nestes
casos, o micro-ondas é a melhor opção.  Estes são
clientes ideais para você oferecer o produto. 

Quais as vantagens da Panela de Pressão Tupperware
para o seu consumidor?
√ Segura
√ Silenciosa
√ Fácil de limpar
√ Design moderno
√ Pode ser usada também para servir

Panela de Pressão Tupperware  - Disponível no V itrine 4.2016

Feijão: 30 minuto de cozimento

Moqueca:
15 minutos de cozimento

P icadinho:
20 minutos de cozimento

Cozinhando no Micro-ondas

“Sou consumidora da Tupperware há 37 anos. 
Optei pela Panela de Pressão porque o meu dia é muito
corrido. Ela é incrivelmente segura, prática e linda!  Me
atende em todos os sentidos.”

Gloria Guimarães - Consumidora Tupperware
São José do Rio Preto - SP

Pratinho e C opinho   - Disponíveis no V itrine 4.2016

Saúde desde o berço

4. Aveia: energia do dia a dia
A aveia possui fibras solúveis
que favorecem o
funcionamento intestinal,

além de carboidratos para a
energia do dia a dia. Vitaminas

do complexo B, presentes no
cereal, estimulam o bom funcionamento
do sistema nervoso.

Nutrir & Divertir

Os alimentos funcionais são conhecidos há bastante tempo, mas só recentemente as pesquisas alcançaram o universo
infantil. Novos estudos mostram que o tomate e a soja, por exemplo, evitam doenças na idade adulta, tais como colesterol
e diabetes. Garantem ainda um crescimento e desenvolvimento melhor da criança. Confira os mais indicados e tenha
sempre esses alimentos que levam saúde e proteção para seu filho: 

3. Frutas vermelhas e roxas:
cores do aprendizado
Morangos, mirtilos, uvas, framboesas,
amoras, romãs e cerejas são
riquíssimos em antioxidantes. Eles
auxiliam na memória e aprendizado,
além de melhorar a circulação
sanguínea. 

1. Leite materno:  o mais importante!
O leite materno é considerado o
primeiro alimento funcional. De fácil
digestão, possui os nutrientes
necessários que ajudam a combater
infecções.

2. Brócolis: verdinho e gostoso 
Esse vegetal ajuda a metabolizar a
vitamina D e a desintoxicar o corpo
dos pequenos. Importante: alimentos
deste tipo devem ser consumidos
pelo menos três vezes por semana.

5. Sardinha: para olhinhos de águia
e coração de ferro
Existem diversos peixes ricos em ômega 3,
responsável pelo desenvolvimento do
sistema nervoso e da retina. Exemplos são o
salmão, o arenque e o atum. Aqui no Brasil, a
melhor opção é a sardinha. Esses alimentos
são excelentes para a saúde cardiovascular,
a memória e as articulações. Também
revigoram a energia e a pele.
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Rodrigo Senday
Diretor Nacional de Vendas
Tupperware Brands Brasil

Este é um ano muito especial para a
Tupperware Brasil. Estamos
comemorando 40 anos no país. 

São 40 anos de muita dedicação, de
amor aos nossos produtos, de vidas
mudadas e sonhos realizados. O
sucesso da nossa empresa neste
período vem da força de nossas
Consultoras, Líderes, Empresárias e

Distribuidores. Da união da nossa
Força de Vendas surge a fórmula que permitiu que a Tupperware
chegasse até aqui de forma sólida, superando cada desafio e
encontrando na amizade e na parceria o caminho do sucesso.

No próximo Vitrine iremos comemorar este aniversário de uma
maneira muito especial. Marque o máximo de Experiências agora,
reforce o seu grupo com novas recrutas, ofereça a oportunidade
de crescimento em nosso negócio e vamos celebrar o seu
sucesso e o sucesso de quem está conosco nessa caminhada.

Oportunidade que faz a diferença

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 zíper.

Incentivo de Nomeações  Semanas 13 a 20.2016

Omelete de micro-ondas
Tempo de preparo: 5 minutos
Porcionamento: 1 pessoa

Ingredientes
• 2 ovos
• 2 colheres de sopa de queijo cottage
• 1 colher de sopa de salsinha picada
• 6 tomatinhos cereja picados
• Sal e pimenta do reino a gosto

Como Fazer
1. Coloque todos os ingredientes em uma 

Criativa e bata bem.

2. Transfira a mistura para os dois
Instant Eggs. Coloque-os dentro do
Instant Gourmet, tampe e leve ao micro-
ondas por 3 minutos.

3. Retire e sirva com salada e torradas.

Disponível no V itrine 4.2016

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO OMELETE
Quantidade 1 unidade

Calorias (kcal)    336

Proteína (g)       23

Gordura (g)       25

Carboidrato (g) 6

Conserva & Reinventa

Nomeações

Palavra de vendas vp

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

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

O ovo de hoje pode ser o omelete de amanhã
Que tal preparar um delicioso omelete com os ovos que você não
utilizou na Experiência "Despertar com Tupperware"?

É comum também sobrar ingredientes como cheiro-verde e recheios
picados. Conserve-os separadamente no Jeitoso - 900 ml.

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.
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Realeza
Vanguard 2016

Especial para Líderes Empreendedoras e Empresárias

O que é Realeza Vanguard?
É um momento único de reconhecimento das melhores Líderes e
Empresárias do país no período de um ano de dedicação.
Realizado durante uma noite inteira no maior evento da Tupperware
Brasil: o Super Seminário, na presença de mais de 1.000 pessoas.
Nossas Princesas, Duquesas, Rainha e Imperatriz são respeitadas,
admiradas e vistas como exemplo de superação. 

Semanas 33.2015 a 32.2016

Incentivos especiais vp

Incentivos especiais do período

Critérios de Qualificação

Brownie Wise
• Qualificam-se as 5 Melhores Líderes Empreendedoras em Recrutamento,
desde que estejam entre as 50 melhores em vendas do Brasil.
Serão reconhecidas com 1 Ipad Mini.

• As que ficarem entre o 6º e 10º lugares também serão reconhecidas com
1 Tablet Samsung. 

Princesas
Qualificação: 
• Qualificam-se as 10 melhores Líderes Empreendedoras em Vendas do Brasil desde que
tenham cumprido o critério mínimo. 
Critério mínimo:
4 Nomeações Produtivas de grupo dentro do período.
Serão reconhecidas com Notebook 2 em 1.

• As que ficarem entre a 11ª e 25ª posições também serão reconhecidas com
1 Tablet Samsung.

Duquesas
Qualificação: 
• Qualificam-se as 10 melhores Empresárias em Vendas do Distrito desde que tenham
cumprido o critério mínimo. 
Critério mínimo:
• 12 Nomeações Produtivas de Distrito  + 600 recrutas dentro do período.
Serão reconhecidas com Notebook 2 em 1.

• As que ficarem entre a 11ª e 25ª posições também serão reconhecidas com
1 Tablet Samsung.

Rainha
Critério mínimo:
• 4 nomeações produtivas de grupo dentro do período

• A melhor Líder Empreendedora em  vendas do Brasil, dentro do
período de qualificação, desde que tenha cumprido o critério mínimo,
será reconhecida com
1 Macbook  + 1 Up 0 Km*.

.

“Não tenho palavras para descrever o que senti ao
subir ao palco do Super Seminário e ser coroada
Rainha Vanguard 2015.”
Margarida Gomes Sandim - Líder Empreendedora
Distribuição Campo Grande

Imperatriz
Critério mínimo:
• 12 Nomeações Produtivas de Distrito + 600 recrutas dentro do
período e ter crescido em vendas de um ano para o outro.

• A melhor Empresária de Vendas do Brasil dentro do período de
qualificação, desde que tenha cumprido o critério mínimo, será
reconhecida com  1 Macbook  + 1 Space Fox 0 Km*.

*Imagem meramente ilustrativa.
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Aproxime seu smartphone do QR
Code para assistir o vídeo do
Super Seminário 2015

Tabela de Pontuação
Vendas: 
R$ 1,00 em vendas  do grupo = 1 ponto

Recrutamento:
Cada Coração Ativo do Grupo = 1.000 pontos
Cada Coração Ativo do Grupo após atingirem o mínimo = 2.000
pontos

Nomeações
Cada Nomeação Produtiva valerá pontos conforme a semana:
Semanas 9 a 16.2016 = 15.000 pontos
Semanas 17 a 24.2016 = 10.000 pontos
Semanas 25 a 28.2016 = 5.000 pontos

Integradas
Recrutas integradas variam conforme a tabela de premiação do
Incentivo e pontos serão contabilizados no momento de
apuração que acontece nos Vitrines 3 e 6.2016.

Critérios de Qualificação

Consultoras
20 VAGAS para as melhores em vendas no período de qualificação.

Novas Líderes Empreendedoras  Nomeadas a partir da semana 9. 2015
110 VAGAS para as melhores em pontuação que cumprirem o
critério mínimo.
Critério Mínimo:
- 30 Corações Ativos de Grupo
- Ser Vanguardista (média no período)

Líderes Empreendedoras Veteranas  Nomeação até a semana 8.2015
420 VAGAS para as melhores em pontuação que cumprirem o
critério mínimo.
Critério Mínimo:
- 40 Corações ativos de grupo
- 1 Nomeação Produtiva
- Ser Vanguardista Bronze (média no período)

Considerações:

- Participantes não podem estar em débito.

- Vendas e Corações Ativos contam para o Grupo Mãe no período total da 

qualificação.

- Vendas, Corações Ativos e Nomeações contam para o Distrito Mãe no período

total da qualificação.

- Nomeação com grau de parentesco direto não conta.

- Vendas precisam ser pagas (pagamentos posteriores não contam).

- Os parentes de Distribuidores que são parte da Força de Vendas participarão do 

Super Seminário, desde que cumpram os critérios lançados, mas não farão parte 

dos reconhecimentos que acontecerão durante o evento.

Realizando sonhosC ontagiando e emocionandoTransformando vidas Lançamentos 

Destino:

Foz do Iguaçu
como você
nunca viu!

Incentivos especiais vp

Novas Empresárias  Nomeação a partir da semana 9.2015
TODAS que atingirem os critérios mínimos.
Critério Mínimo:
- 120 Corações ativos do Distrito
- 3 Nomeações Produtivas
- R$ 60.000,00 em vendas do Distrito (média no período)

Empresárias Veteranas  Nomeação até a semana 8.2015
TODAS que atingirem os critérios mínimos.
Critério Mínimo:
- 150 Corações ativos do Distrito
- 4 Nomeações Produtivas
- R$ 75.000,00 em vendas do Distrito (média no período) 
- E ter pelo menos 1 Líder Empreendedora qualificada para o
Super Seminário 2016 (não precisa classificar)

Distribuidor
Critérios mínimos de participação:
INDIVIDUAL
- 1 qualificada para o evento
COM ACOMPANHANTE
- 5 classificadas para o evento

Período de qualificação: semanas 9 a 28.2016
Especial para Consultoras, Líderes, Empresárias e Distribuidores
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GRÁTIS*  
PARA NOVAS
CONSULTORAS QUE
FICAREM ATIVAS COM
O VALOR DE R$ 515,00 

Semana 13
Com uma atividade mínima

CONQUISTE
1 Freezertime - 1 litro 

OU
Com o valor de R$ 515,00
(1º nível do BEA)

CONQUISTE
1 Super Instantânea Slim 1 - 1,3 litro
+ 1 Super Instantânea Slim 3 - 3,3 litros
+  1 Pote Master - 1,5 litro
+ 1 Freezertime - 1 litro

OPORTUNIDADE DE GANHO

R$ 226,60

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

Mantenha-se ativa para
conquistar mais!

Super Instantânea Slim
Mistura de estampas e
texturas com a mesma
combinação de cor. Uma
forma divertida e elegante de
equilibrar a decoração,
sem exageros. 

Nova  decoração! C omplete a sua
linha ficando ativa nas semanas 13 e 14

Incentivo de atividade  Semanas 13 a 16.2016Incentivos especiais vp

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 com 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.

Semanas 1 a 53.2016

Imagem meramente ilustrativa

Constelação
das Estrelas

Tabela Estrela Dealer

Nível Bronze:   4 reuniões no valor do 1º nível do BEA =  R$ 2.060,00

Nível Prata:      7 reuniões no valor do 1º nível do BEA =  R$ 3.605,00

Nível Ouro:      9 reuniões no valor do 1º nível do BEA =  R$ 4.635,00

Nível Platina:  12 reuniões no valor do 1º nível do BEA =  R$ 6.180,00

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

O que é pertencer à Constelação das Estrelas Tupperware?
Ser uma Estrela Dealer é ser reconhecida pela sua dedicação
e comprometimento no trabalho.

Estamos esperando
por você

Imagem meramente ilustrativa
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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 14
BEA  O Brinde Especial da Anfitriã de
marcação - 5.2016 - cód. 801555 - 3º nível
já pode ser adquirido para as suas Experiências.

Com pedido mínimo da Distribuição adquira:
1 Jogo de Vitrines Tupperware/Nutrimetics
nº5.2016 por apenas R$ 2,00 (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.

Nova  decoração

Semana 14
Com o valor de R$ 515,00
(1º nível do BEA))

CONQUISTE
1 Mini Instantânea 575 ml
+ 1 Super Instantânea Slim 4 - 4,3 litros

OPORTUNIDADE DE GANHO

R$ 135,30

Super Instantânea Slim
Possui sistema de fechamento com
apenas um toque!

Semanas 13 a 16.2016 Incentivo de atividade 

GRÁTIS*  
PARA NOVAS
CONSULTORAS QUE
FICAREM ATIVAS COM
O VALOR DE R$ 515,00 

A importância do BEA vp

Produtos e cores que contam 40 anos de história 
Em comemoração ao Aniversário da Tupperware,
trazemos uma linha que foi a primeira a ser
comercializada - Linha de Tigelas Maravilhosas. 
Os produtos desta vez vêm numa releitura retrô,
com bases opacas e uma paleta de cores vintage.
Um ícone Tupperware.

1 litro

1,8 litro

500 ml

750 ml

750 ml

1,8 litro

2,6 litros

6,5 litros 

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 15
Com uma atividade mínima

CONQUISTE
1 Tigela Sensação - 1,2 litro

OU
Com o valor de R$ 515,00 (1ºnível do BEA)

ADQUIRA
1 Maxi Criativa - 7,8 litros 

Por apenas:

R$ 28,00

Cód.: 878413

E CONQUISTE
1 Tigela Sensação - 1,2 litro

OPORTUNIDADE DE GANHO

R$ 158,90
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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. * O BEA 4º nível não é cumulativo, ou seja, não contempla as peças do 3º nível.

A importância do BEA   VP

Especial do período
Com uma atividade consecutiva durante as semanas 14 e 15, totalizando a soma de R$ 1.400,00 nas duas semanas
ADQUIRA o 4º nível do BEA - 5. 2016 - cód. 801556.

7, 8 litros

Alça -Segurança
no manuseio

1,2 litro

Exclusivamente neste período, o BEA traz o 4º nível.
Composto pela Linha Prisma e pela Travessa Premier, produzidas em
policarbonato, chegam pela primeira vez com as bases opacas.

O BEA 4º nível é mais uma oportunidade para você ficar ativa e adquirir
produtos incríveis antecipadamente para demonstrar para suas
consumidoras e Anfitriãs durante a Experiência Tupperware.
Conquiste mais consumidores com essas verdadeiras joias!

GRÁTIS*  
PARA NOVAS
CONSULTORAS QUE
FICAREM ATIVAS COM
O VALOR DE R$ 515,00 

4º nível do BEA* - 5.2016
Semanas 13 a 16.2016 Incentivo de atividade 

Para uma receita de sucesso

Em policarbonato
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Semana 16
Com o valor de R$ 515,00
(1º nível do BEA)

ADQUIRA
1 Jarra Perfeita 1,8  litro
+ 2 Copos Colors Ameixa 350ml cada
+ 2 Copos Colors Rosa 350ml cada

Por apenas:

R$ 35,00

Cód.: 878414

Semanas 13 a 16.2016 Incentivo de atividade 

GRÁTIS*  
PARA NOVAS
CONSULTORAS QUE
FICAREM ATIVAS COM
O VALOR DE R$ 515,00 

Programa Integrando Corações vp

OPORTUNIDADE DE GANHO

R$ 176,10

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

aumentar seus conhecimentos sobre o negócio. 
Conheça o programa “Integrando Corações”.

O primeiro passo para que você inicie a sua trajetória conosco e realize
a Experiência Tupperware é com a aquisição do Kit Inicial.

Veja como adquirir o seu.

Para saber tudo o que você pode conquistar no Programa Integrando Corações,
fale com a sua Líder Empreendedora ou Distribuidor.

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

*Atividade no valor
de R$ 515,00.

• Na 2ª atividade
poderá adquirir a
A JARRA

*Atividade no valor de
R$ 257,50 ou o pedido
mínimo da sua
Distribuição ou o que
for maior.

• Na 3ª atividade
poderá adquirir a
MÚLTIPLA.

*Atividade no valor de
R$ 257,50 ou o pedido
mínimo da sua
Distribuição ou o que
for maior.

• Na 4ª atividade
poderá adquirir a
PRÁTICA.

*Atividade no valor de
R$ 257,50 ou o pedido
mínimo da sua
Distribuição ou o que
for maior.

• Na 5ª atividade
poderá adquirir o
TURBO CHEF.

*Atividade no valor de
R$ 257,50 ou o pedido
mínimo da sua
Distribuição ou o que
for maior.

KIT por

R$ 68,00
A JARRA por

R$ 17,00
MÚLTIPLA por

R$ 17,00

PRÁTICA por

R$ 17,00

TURBO CHEF por

R$ 17,00

REUNIÃO DE LANÇAMENTO OU
1ª ATIVIDADE

2ª ATIVIDADE 3ª ATIVIDADE 4ª ATIVIDADE 5ª ATIVIDADE

* 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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*Verifique regra de Indicação Ativa na página 25.

OU
CONQUISTE
1 Linha Premier
Composta por 5 peças:
1 Jarra Premier - 2 litros
+ 4 Copos Premier - 410 ml cada

OU
CONQUISTE
1 Linha NC Express
Composta por:
1 NC Express Máscara para Cílios Alongadora Nutrimetics 7,5g
+ 1 NC Express Quick Nude Batom Nutrimetics 4g 
+ 1 NC Express Day by Day Batom Nutrimetics 4g
+ 1 NC Express Sunday Morning Batom Nutrimetics 4g
+ 1 NC Express Be Ready Batom Nutrimetics 4g
+ 1 NC Express Hurry Up Batom Nutrimetics 4g

Linha NC Express
Os Batons chegam em cores perfeitas para diversas
ocasiões: uma tarde no shopping, um dia de trabalho,
restaurante com os amigos,  passeio de domingo e até
aquela viagem tão esperada.
A Máscara para Cílios Alongadora completa sua make
revelando um novo olhar.

Em  policarbonato

Jarra Premier
Possui bico levemente inclinado
para servir sem respingar e alça lateral que
proporciona praticidade e segurança
no manuseio.

Incentivo de indicações  Semanas 13 a 16.2016

Indique e ganhe prêmios incríveis!
   Ativando 1 Coração

CONQUISTE
1 Linha Premier
Composta por 4 peças:
3 Tigelas Premier - 500 ml cada
+1 Travessa Premier 2,3 litros

Linha Premier
Beleza e transparência do
vidro aliada à resistência do
policarbonato. Serve com
estilo!

Tampa que evita vazamento

Travessa acompanha tampa

Semanas 13 a 16.2016 Incentivo de indicações

Quick Nude Day by DaySunday Morning Be Ready Hurry Up
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   Ativando 2 Corações

CONQUISTE
1 Linha Premier
Composta por 10 peças:
1 Tigela Premier Plus - 6 litros 
+ 1 Concha
+ 8 Xícaras Premier
+ 1 Travessa 1,2 litro

Indicação Ativa 
A Consultora Indicada será considerada ativa após atingir, em até duas semanas, a Reunião de Lançamento ou 1ª Reunião Pessoal, o valor de R$ 515,00 (1º nível do BEA) em vendas.
Para fazer jus ao brinde, a Consultora Indicante deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no valor do pedido mínimo da Distribuição, entre as Semanas 13 a 16.2016.
Para o brinde ser entregue à Consultora Indicante, ela deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no período das semanas 25 a 28.2016, caso contrário perderá o direito ao prêmio.
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Mais indicações, mais conquistas!

Primeira vez no Brasil - Em policarbonato

Tampa em policarbonato

Alça com encaixe

Linha Premier
Com design moderno e luxuoso, é ideal para valorizar
sua mesa. As peças são inovadoras e trazem elegância
na hora de servir. Perfeita para toda a família.

Primeira vez no Brasil

Incentivo de indicações  Semanas 13 a 16.2016



Cherry, o batom que vai colorir
você no Vitrine 4.2016

oda mulher gosta de se sentir

sofisticada e ao mesmo tempo usar

produtos de qualidade  que

proporcionam benefícios, além da

beleza da maquiagem.

Pensando nisso, a Nutrimetics lança mais uma

cor de batom que complementa o portfólio Hydra Brilliance:

o NC Batom Hydra Brilliance Cherry.

Uma cor desenvolvida exclusivamente para dar mais poder ao

seu look. Sua formulação possui vitamina E para proporcionar

lábios notáveis e hidratados.

Aposte nessa nova cor e conquiste suas consumidoras!

Linha 
para todos os tipos de mulher
No Vitrine 5.2016 traremos uma super novidade para a Linha NC Express:

3 novas cores de batons - Warm up, In a minute e Anytime.

Composta agora por oito cores de batom e uma Máscara para Cílios

Alongadora, a linha busca atender às necessidades da mulher dinâmica e

moderna, que precisa estar sempre preparada para as diferentes situações

do dia a dia.  

Invista nos produtos da Linha NC Express! 

/nutrimeticsbrasiloficialnutrimetics.com.br nutrimeticsbrasiloficialnutrimeticsbrasiloficial
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2 - COMPARTILHE
Aproveite esses canais para divulgar nossos produtos, o

seu contato e ofertas! Acompanhe as postagens que fazemos
na página Oficial da Tupperware no Facebook.

Marque a opção de material que NÃO deve ser divulgado para
os seus clientes.
a) Lançamentos
b) Promoções
c) Vídeos sobre produtos
d) Revista Você Pode
e) Vídeos de receitas com os nossos produtos 

3 - AMIGOS + SEGUIDORES = CLIENTES
Todo amigo ou conhecido é um cliente em potencial.

Você não precisa só falar de vendas nas redes sociais, mas não
perca a chance de divulgar que é uma Consultora Tupperware.

Selecione a opção que NÃO vai te ajudar na divulgação do seu
negócio
a) Colocar no título do meu perfil que sou uma

Consultora Tupperware
b) Colocar na minha foto de capa uma imagem da capa

do novo Vitrine
c) Não compartilhar nada na minha página sobre a Tupperware

Treinamentos   VP

No mundo atual as pessoas estão
sempre conectadas! E o brasileiro é
um dos que mais passa tempo nas
redes sociais. Além de uma forma de
manter contato com as pessoas, elas
funcionam como um verdadeiro canal
de propaganda e, consequentemente,
de venda. 

Descubra as dicas que temos para
você e faça o quiz para saber se você
é #loucoporTupperware!

1 - MANTENHA-SE CONECTADA!
Use as mídias sociais a seu favor. 

Marque a resposta que NÃO é mídia social.
a) Instagram
b) Vitrine
c) Twitter
d) Facebook

T Cherry

Você é um #loucoporTupperware?

Como acontece anualmente, devido ao
aumento dos custos de produção e
visando garantir a lucratividade da
Força de Vendas, a partir do Vitrine
5.2016 (semana 17.2016) os preços e
valores para os produtos e promoções
abaixo serão reajustados. Confira o que
muda:

PRODUTOS TUPPERWARE NOS
VITRINES, OFERTAS E LISTA DE
ACESSÓRIOS

BEA – BRINDE ESPECIAL DA ANFITRIÃ
Os valores dos BEAs serão reajustados
a partir do BEA 5.2016 vigente e BEA
6.2016 antecipado.
• 1º Nível R$ 540,00
• 2º Nível R$ 735,00
• 3º Nível R$ 985,00
• 4º Nível R$ 1.340,00

INCENTIVO DE ATIVIDADE
Semanal
1º Nível R$ 540,00

INCENTIVO DE INDICAÇÕES
O valor de indicação ativa aumenta
para R$ 540,00.

INCENTIVO DE NOMEAÇÕES
O valor da Nomeação Produtiva
aumenta para R$ 3.950,00.
ESTRELA DEALER 
Acompanha o aumento do valor do
BEA:
Bronze  4 x 540,00 = 2.160,00
Prata     7 x 540,00 = 3.780,00
Ouro      9 x 540,00 = 4.860,00
Platina  12 x 540,00 = 6.480,00   

INTEGRANDO CORAÇÕES
Semanal
Reunião de Lançamento ou 1ª atividade
– R$ 540,00 
2ª Atividade – com o valor de R$ 270,00
ou o pedido mínimo da sua Distribuição
ou o que for maior.
3ª Atividade – com o valor de R$ 270,00
ou o pedido mínimo da sua Distribuição
ou o que for maior.
4ª Atividade – com o valor de R$ 270,00
ou o pedido mínimo da sua Distribuição
ou o que for maior.
5ª Atividade – com o valor de R$ 270,00
ou o pedido mínimo da sua Distribuição
ou o que for maior.

JOGOS DE VITRINES
Os valores dos Vitrines serão
reajustados a partir do Vitrine 5.2016
vigente e Vitrine 6.2016 antecipado.
TUPPERWARE/NUTRIMETICS (3 UNIDADES)
Preço Promocional         R$ 2,20
Preço Regular                R$ 4,80

Reajuste de valores 

Fique preparada e tenha certeza de que as redes sociais vão lhe ajudar a aumentar as suas vendas. Como diz o ditado popular:
quem é visto, é sempre lembrado!

Respostas corretas: 1-b,  2-d,  3-c



/TupperwareBrasilOficial tupperware.com.br/tv

tupperware.com.brtuppercity.com.brtupperwarebrasiloficial
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INSPIRE-SE
Conquista. Sinto que esta é a palavra que define da melhor forma os anos em que atuo nesta empresa
maravilhosa. Venci minha timidez, ultrapassei barreiras pessoais e consegui me desenvolver como pessoa.
A independência financeira veio como consequência, como oportunidade de fazer o que gosto nas horas
livres: ir ao teatro, viajar e viver o dia a dia com uma sensação leve no peito.

Meus olhos se encheram de entusiasmo quando me cadastrei como Consultora da empresa e em 40 dias já
havia alcançado o posto de Líder. As qualidades do trabalho, assim como o plano de carreira acessível a
todos me motivaram a seguir meu sonho. 
Sem perder o foco, procuro falar da marca e administrar minha equipe de forma criativa e com muito trabalho
de campo. Contando com o auxílio da Tupperware através dos treinamentos e incentivos, consegui alcançar
objetivos que jamais imaginei que alcançaria com tamanha rapidez.

Hoje sou uma Líder Empreendedora, membro da Realeza e feliz. Principalmente por ver minha família
prosperando e por liderar uma equipe que promete crescer ainda mais. Feliz por ter pessoas como a minha
Distribuidora, Gerusa, ao meu lado, assim como toda a equipe da Tupperware. 

Sou feliz pela escolha que fiz! Sou feliz pela minha família Tupperware!

Maria Cilene Almeida dos Santos
Líder Empreendedora 
Distribuição Grande Vitória - ES


