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Há 40 anos vivendo
essa Experiência
#Festaemcasa
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Palavra da Presidente

Elos inseparáveis de
confiança

A Tupperware tem orgulho de
comemorar 40 anos junto com você.
São quatro décadas de sonhos
realizados e vidas transformadas.
Período em que celebramos o

crescimento de cada um da nossa
equipe, cada família envolvida e cada conquista.

Neste ano queremos junto a você oferecer as
oportunidades para que realize seus sonhos e inspire cada
dia mais as pessoas a sua volta! Juntos, estreitaremos a
nossa relação de confiança, nos ajudando mutuamente e
crescendo cada vez mais.

Para nós, é um grande privilégio ter você com a gente e
também receber aqueles que chegam a cada dia.

Parabéns Tupperware Brasil! Parabéns a você que nos
inspira e ajuda a construir um futuro ainda mais brilhante.

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: 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

Expedie   nte

Destaques do Vitrine:
Aniversário Tupperware

Jumbo Criativa - 14 litros
Você pediu, a Tupperware atendeu:
14 litros para a preparação de grandes
porções.

Copo Vingadores - 470 ml cada
Capitão América e Homem de Ferro
Sucesso nos cinemas e agora
também nos produtos Tupperware.
Aproveite para oferecer aos
consumidores apaixonados pelos
Super Heróis.

Destaques do Vitrine vp

Em comemoração ao aniversário da Tupperware Brasil, selecionamos alguns produtos em destaque no
Vitrine 5.2016: Jumbo Criativa - 14 litros - e,  para os pequenos, a linha infantil. Qualidade e inovação para toda a família.

Linha Infantil 
Copinho 200 ml cada
+ Pratinho Infantil com alça 240 ml cada
Uma mãe preza por oferecer
aos seus filhos produtos de
qualidade. Esta linha é uma
porta de entrada para este
perfil de consumidor.

Linha de maquiagem
As novas cores de Batons da linha Nc
Express são perfeitas para você
oferecer produtos essenciais para um
look de beleza diário.
Confira a linha completa de Batons e
Máscara para Cílios no Vitrine 5.2016.

Refri Line 1,1 litroRefri Line 530 ml
Muito mais charmoso
refrigerar os alimentos com
esta nova decoração da linha
Refri Line, não é mesmo?

14 litros

Quem vê, logo reconhece
No shopping, mercado, consultório, faculdade ou no trabalho: Eco Tupper
Garrafa está sempre presente!

Chegou uma nova mania! 
Durante o ano vamos lançar muitas cores, ditando tendência. Você, com
certeza, terá uma que combine com seu humor, roupa ou com a estação
do ano.
Para você, Consultora, vamos trazer sempre com exclusividade um

pré-lançamento nos Incentivos de Atividade da VP ou pré-venda no
Site de Pedidos. Na sequência a Eco Tupper estará à venda no Vitrine
para os consumidores.

E nesta VP, na semana 17, com uma atividade mínima,  temos a
Eco Tupper Garrafa  Rosa Quartzo - 500 ml
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Experiência Tupperware

Neste mês completamos 40 anos de história e
estamos em período de comemoração. Para entrar
neste clima, que tal nos acompanhar e fazer uma
Experiência Tupperware com o tema “Festa em Casa?”

Veja como é fácil:

Experiência vp

Como fazer um convite para a sua Experiência?

Para fazer uma festa de  aniversário, devemos renovar e
inovar. Uma nova forma de convites para a sua Experiência
pode ser um bom começo. Você pode criar um evento no

Facebook com o nome “Festa
Especial Tupperware” e convidar
suas amigas e as de sua Anfitriã.
Uma outra dica é sugerir no evento
que todas tragam produtos
Tupperware antigos, pois mais à
frente você irá fazer uma brincadeira.

Passo 1

Como receber e encantar suas convidadas?

O próximo passo é a decoração. Não se esqueça dos
guardanapos, toalhas e bexigas coloridas: CORES,  muitas CORES!
Depois de tudo pronto, é hora de preparar os lanches. Temos uma
dica pra você!

Nesta Experiência de festa, você pode preparar um delicioso
muffim de laranja, destaque no Vitrine 5.2016. Para isso você
precisará demonstrar as Xícaras e as Tupper Caixas de Farinha e
Açúcar. Confira a receita no nosso site.
Além do muffim, acrescente à sua Experiência outros doces
típicos como brigadeiro e beijinho.

Passo 2 

Desde o início, uma Experiência
que transforma

Anos 40 Anos 70 Ano 2016Fundada em 1946 por Earl Tupper - EUA Início das Atividades no Brasil 40 anos de Brasil

Agradecimento especial às Líderes Empreendedoras que participaram dessa sessão de fotos: Ana Claudia Rodrigues, Thaina Rodrigues, Nilzete Carneiro e Cândida Sobral

Ou acesse:
tupperware.com.br/video

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

O próximo passo é propor uma atividade

Lembra dos produtos Tupperware antigos que
você pediu para as convidadas levarem? Então, é
hora usá-los! Peça às convidadas que apresentem
seus produtos e contem a história de cada um. O
produto mais antigo e que tenha a história mais
marcante ganhará um mimo Tupperware à sua
escolha. Aproveite o momento e fale que a
Tupperware está comemorando 40 anos de Brasil,
que você é uma Consultora da empresa e conte
sua história com a marca. Em seguida, pergunte se
alguma convidada também tem vontade de fazer
parte desta história, e então ofereça a
Oportunidade Tupperware.

Passo 3 

Passo 4
Sua Experiência chegou ao fim

Para finalizar sua festa, agradeça sua Anfitriã por abrir o espaço de sua casa. Em
seguida, apresente o BEA mostrando as opções disponíveis. Por fim, pergunte se mais
alguém gostaria de abrir as portas de sua casa e ganhar este lindo presente.
Esperamos que você goste da sua nova Experiência, afinal, é tempo de comemorar!

Quer ganhar um presente surpresa Tupperware?
Compartilhe no Facebook a foto de sua Experiência “Festa em casa” com a
#Aniversár ioTuppeware #40anosdeBrasi l .
A foto mais criativa ganhará um produto Tupperware surpresa.
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Uma tarde em tons  mint

Durante o Super Seminário de 2015 foi lançado um Incentivo para
nossos Distribuidores. O desafio pedia para que criassem em
seus Encontros de Negócios, durante o Vitrine 1. 2016, uma tarde
na cor das Super Semanas 2016.

As cinco Distribuições campeãs em criatividade e decoração no
lançamento das Super Semanas 2016 foram:

Distribuições Campeãs do Incentivo:
Reunião de Lançamento Super Semanas 2016

Distribuição Zênite - Belo Horizonte - MG
Os tons mint foram o destaque não só nos objetos de produção
da reunião, mas na escolha das roupas

Distribuição Talento - Curitiba PR
Muito bom gosto e alegria nos tons mint: o destaque na Talento 

Distribuição Entusiasmo - Santo André - SP
Criatividade na apresentação dos produtos

Distribuição Central Marília - Marília - SP
Tons  mint também destacados com criatividade no interior de
São Paulo

Distribuição Charme - São Paulo - SP
A preocupação com todos os detalhes fez da Distribuição
Charme uma das campeãs

Foram quatro dias inesquecíveis num país charmoso e cheio
de atrativos. O Chile, terra natal da presidente da Tupperware
Brasil,  Paola Kiwi, acolheu com carinho as 194 pessoas da
Força de Vendas (Líderes, Empresárias e Distribuidores), numa
viagem muito especial.
Uma Jantar inesquecível com vista panorâmica de Santiago,
degustação e aprendizado sobre vinhos no Vinhedo Estância
El Cuadro e tarde de compras. Dá para imaginar algo mais
agradável? 
A viagem contou ainda com a presença de Rodrigo Senday -
Diretor Nacional de Vendas e José Hermínio - Gerente Nacional
de Vendas.

Passaporte do Sucesso
Uma viagem perfeita e feita de detalhes. Elas receberam o carimbo no Passaporte do Sucesso da Tupperware.

Chegada
Paola Kiwi, Presidente da Tupperware Brands Brasil recepcionou a Força de Vendas
na chegada ao Chile.

Pausa para apreciar um bom vinho
Visita aos vinhedos e vinícolas

Chile para ver e degustar

Confira todas as fotos dessa viagem em:         tuppercity.com.br
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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 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.

Você já possui o seu
Kit Inicial Tupperware?

• 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).

• 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).

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

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

Semana 17
Com uma atividade mínima

CONQUISTE
1 Eco Tupper Garrafa  Rosa Quartzo - 500 ml

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

CONQUISTE
1 Porta Tudo - 10 litros
+ 1 Eco Tupper Garrafa  Rosa Quartzo - 500 ml

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

Fique ativa e faça a festa!

Semana 17
Presente Especial para
você, Consultora
Com  uma Atividade no valor
de R$ 540,00
(1º nível do BEA), ganhe 1
Tupper Redondinha exclusiva
com a mensagem da
Tricia Stitzel - Presidente de
Grupo Tupperware Américas.

Presente Especial para você
Complete a coleção!
A cada semana 1 produto exclusivo para
comemorar os 40 anos da Tupperware no Brasil.

Incentivo de atividade  Semanas 17 a 20.2016

10 litros
Nova  C or

Nova  C or - Rosa Quartzo
Em primeira mão para você!

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

Treinamento é uma parte importante da formação de uma
Nova Consultora!
Através do treinamento ela vai se familiarizar com o nosso
modelo de negócios. Vai conhecer e manusear os produtos e se
sentir mais confiante para realizar suas Experiências. Ela poderá
receber o treinamento através do seu Distribuidor, Empresária
ou até mesmo de sua Líder Empreendedora.
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OPORTUNIDADE DE GANHO

R$ 192,00

Decoração especial
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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 18
BEA  O Brinde Especial da Anfitriã de
marcação - 6.2016 - cód. 801611 - 3º nível
já pode ser adquirido para as suas Experiências.

Com pedido mínimo da Distribuição adquira:
1 Jogo de Vitrines Tupperware/Nutrimetics
nº 6.2016 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.

5 kg - Lançamento!

Semana 18
Com o valor de R$ 540,00
(1º nível do BEA)

CONQUISTE
1 Mini Criativa - 1,4 litro
+ 1 Tupper Caixa Açúcar PB - 5 kg

OPORTUNIDADE DE GANHO

R$ 153,00

Semanas 17 a 20.2016 Incentivo de atividade A importância do BEA vp

Linha Instantânea Slim
Um clássico na sua cozinha!
Sua tampa fecha com um único
toque, vedando perfeitamente a
entrada de ar. Conserva alimentos
secos por mais tempo.
As estampas mesclam imagens
geométricas com listras em tons
vibrantes. Uma arte extremamente
contemporânea e alinhada às
principais tendências
do mundo da moda.
A Anfitriã vai adorar!

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. 

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

Semana 18
Presente Especial para você, Consultora
Com  uma Atividade no valor de R$ 540,00
(1º nível do BEA), ganhe 1 Tupper Redondinha exclusiva com a mensagem
da Presidente Tupperware Brands Brasil - Paola Kiwi Levenstein. 

Decoração especial
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Semana 19
Com uma atividade mínima

CONQUISTE
1 Tigela Premier - 500 ml

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

ADQUIRA
1 Mega Criativa - 10 litros

Por apenas:

R$ 35,00

Cód.: 878456

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

Alças -Segurança
no manuseio

10 litros

Nova cor

Semanas 17 a 20.2016 Incentivo de atividade 

Comemore, você pode mais! Semana 20
Com o valor de R$ 540,00 (1º nível do BEA)

ADQUIRA
1 Basic Line Azul Serenity - 2,5 Litros
+ 1 Basic Line Rosa Quartzo - 5 litros

Por apenas:

R$ 32,00

Cód.: 878457

OPORTUNIDADE DE GANHO

R$ 121,00

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

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

Semana 19
Presente Especial para você, Consultora
Com  uma Atividade no valor de R$ 540,00
(1º nível do BEA), ganhe 1 Tupper Redondinha exclusiva com a mensagem do
Diretor Nacional de Vendas Tupperware Brands Brasil - Rodrigo Senday. 

Semana 20
Presente Especial para você, Consultora
Com  uma Atividade no valor de R$ 540,00
(1º nível do BEA), ganhe 1 Tupper Redondinha exclusiva 
com a mensagem do Chairman & CEO Tupperware Brands
Corporation - Rick Goings.

Pré-lançamentos
Aba facilita a
abertura

OPORTUNIDADE DE GANHO

R$ 159,00

Decoração especial Decoração especial



Todas as Consultoras, Líderes Empreendedoras e
Empresárias que conectarem corações, durante as
semanas 17 a 20.2016 receberão um presente exclusivo.
Não é incrível?

Venha fazer parte da nossa comemoração. Mude vidas e
conquiste nosso maravilhoso presente – um broche*
exclusivo de comemoração dos 40 anos da Tupperware
Brasil. Somos gratos pelo seu papel na nossa história.
Parabéns!

14 você pode

Atividade Especial
Tendo no mínimo 2 atividades durante o período das
semanas 17, 18 e 19 no valor total de R$ 1.470,00 ou mais

CONQUISTE
1 Super Instantânea 1 Anos 70 -  1,2 litro 
+ 1 Super Instantânea 3 Anos 80 -  2,8 litros
+1 Super Instantânea 4 Anos 90 - 4 litros

OPORTUNIDADE DE GANHO

R$ 221,00

Presente da Presidente

GRÁTIS*  
PARA NOVAS CONSULTORAS
QUE FICAREM ATIVAS COM O VALOR
DE R$1.470,00 OU MAIS DURANTE AS
SEMANAS 17,18 E 19, E COM NO
MÍNIMO 2 ATIVIDADES.

Um presente  para levar
no coração

Para Consultoras,  Lideres Empreendedoras e
Empresárias que tiverem no mínimo 1 Coração
Ativo durante o período das semanas 17 a 20.2016.

Super Instantâneas Anos 70, 80 e 90
Para cada década, uma inspiração que homenageasse a figura feminina.
As imagens escolhidas para a década de 70 realçam a beleza desta
época através de penteados com volume no topo da cabeça e olhar
marcado pelo estilo gatinho. 
Delicado e romântico, o cabelo curtinho define a moda da década de 80.
O estilo de se vestir é muito colorido, inclusive com tons em neon.
Já na década de 90 o estilo feminino é minimalista nos detalhes.

15você pode
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Especial para você, Consultora!

* 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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“Nós entendemos o valor de todas
que nos acompanham, e nada mais

justo do que retribuir com muito
amor essa parceria”.

Paola Kiwi Levenstein 
Presidente Tupperware Brands Brasil        
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*Verifique regra de Indicação Ativa na página 19.

OU
CONQUISTE
1 Bolsa Verniz e lenço personalizado Tupperware

OU
CONQUISTE
Jogo de 8 Copos Super Luxo
Pequenos - 300 ml cada

OU
CONQUISTE
2 Tigelas Elegância - 3,2 litros cada

Estilo
Este conjunto de bolsa Verniz + Lenço Personalizado é queridíssimo por toda
mulher. Conquiste-o e surpreenda a todos em reuniões de negócios,
experiências e eventos especiais. E lembre-se: este lenço poderá ser utilizado
na bolsa ou como acessório no pescoço para um charme incrível.

Super Luxo
Produtos sofisticados, que servem
com elegância e oferecem
praticidade à mesa. 

Incentivo de indicações  Semanas 17 a 20.2016

Sua indicação vale presentes
exclusivos! 
   Ativando 1 Coração

CONQUISTE
1 Linha Nutrimetics
Composta por:
1 Paris Deo-Colônia Nutrimetics 100ml 
+ 1 NC Máscara para Volume Nutrimetics -7,5g
+ 1 NC Batom Hydra Brilliance
Nutrimetics Petal  - 3,5g
+ Sacola presenteável Nutrimetics

Semanas 17 a 20.2016 Incentivo de indicações

Design contemporâneo

Transparentes como o vidro

Lenço: 45 X 45 cm
Bolsa: 32 X 23 cm
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   Ativando 2 Corações

CONQUISTE
1 Jarra Super Luxo - 2 litros
+ Jogo de 8 Copos Super Luxo Grandes - 500 ml cada
+ 1 Tigela Elegância - 3,2 litros

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 fazer jus ao brinde, a Consultora Indicante deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no valor do pedido mínimo da Distribuição, entre as semanas 17 a 20.2016. 
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.
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Nos 40 anos da Tupperware no Brasil, o presente é seu!

Linha Elegância e Super luxo
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.

Incentivo de indicações  Semanas 17 a 20.2016

8 copos

Transparentes como o vidro
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Movimentos & Treinamento

Aproxime seu smartphone do QR
Code para assistir o vídeo do
Super Seminário 2015

Incentivos especiais vp

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

“Um dia minha cunhada Maria José me convidou para fazer demonstrações
para adquirir o Bea. Por sua bendita insistência, passei a demonstrar os
produtos e me apaixonei. Os resultados eram visíveis: em meses ganhei
minha primeira viagem para o Seminário na Ilha de Itaparica.  Hoje acumulo
conquistas, viagens internacionais e reconhecimentos.
Estar na Realeza há quatro anos traz estabilidade e segurança.
Tudo isso foi um presente de Deus através da Tupperware”.

Nestes anos, a Tupperware esteve em milhares de lares
brasileiros trazendo praticidade para as famílias. Mais do que
isso: oferecendo a melhor oportunidade de negócio.

Oportunidade que você soube aproveitar e por isso hoje integra
um time de Consultores engajados, apaixonados pelos nossos
produtos e que amam o que fazem.

Outras pessoas também podem transformar suas vidas - e
VOCÊ pode ser o responsável por esta grande mudança.

Aproveite o clima de comemoração dos 40 anos e presenteie
seus amigos como o melhor que a Tupperware pode oferecer:
A OPORTUNIDADE  DE CARREIRA.

√ Leve a Oportunidade Tupperware para o máximo de pessoas
possível.

√ Liste os amigos que você tem e entre em contato com eles.

√ Marque uma Experiência com aquelas amigas fiéis ou um
cafezinho com aquelas que você não encontra há algum tempo.

√ Mostre o Vitrine 5 e todas as novidades que temos para este
período. 

√ Leve a Tupperware para todos os lares e famílias que você
conhece. E lembre-se: tem sempre alguém precisando de
soluções práticas para casa, além daqueles que precisam de
uma nova oportunidade de ganho. 

√ Leve estas soluções para seu círculo de amigas. Leve a
Tupperware para a vida delas. Você vai se surpreender com o
resultado. Verá que uma simples visita sua pode ser um presente
que alguém esteja precisando tanto. E você só tem a ganhar
com isso.

Se a Tupperware mudou muitas vidas nestes anos todos,
imagina quantas outras você nos ajudará a mudar daqui pra
frente?  

40 anos Transformando vidas 

Reconhecimentos
inesquecíveis

Estas e muitas outras emoções você só encontra no
Super Semináro Tupperware.
Fale com o seu Distribuidor.

Transformando vidas Realizando sonhosC ontagiando e emocionando

Princesa Vanguard 2015 
Sandra Rocha Garcia
Distribuição Espetáculo

O maior evento do ano em Foz do Iguaçu!

21você pode
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Incentivos especiais vp

Regulamento

Consultoras:
40 Vagas
Para as melhores Consultoras em vendas do Brasil

Novas Líderes Empreendedoras:
Nomeadas a partir do Vitrine 3.2015
40 vagas
Melhores Novas Líderes Empreendedoras que quebrarem o
próprio recorde em vendas absolutas de grupo e que atingirem
os critérios mínimos. 
Período base: Vitrines 3.2015 a 2.2016. 

Líderes Empreendedoras Veteranas:
Nomeadas até Vitrine 3.2015
40 Vagas
Melhores Líderes Empreendedoras Veteranas que quebrarem o
próprio recorde de vendas absolutas de grupo e que atingirem os
critérios mínimos. 
Período base: Vitrines 3.2015 a 2.2016. 

Critérios mínimos Líderes:
• Ser Vanguardista no período
• Ter 8 recrutas ativas no período

Empresárias:
40 VAGAS
Classificam-se as melhores Empresárias que quebrarem o
próprio recorde em vendas absolutas de Distrito e que atingirem
os critérios mínimos.
Período base: Vitrines 3.2015 a 2.2016.

Critérios mínimos Empresárias:
• Ter R$ 70.000,00 em vendas do Distrito no período
• 20 corações ativos no período do Distrito
• 1 nomeação produtiva no período Distrito

Distribuidores:
Classificam-se todos os Distribuidores que quebrarem o próprio
recorde de vendas no Vitrine 5.2016.
Período base: Vitrines 3.2015 a 2.2016.

Premiações:
As Consultoras, Líderes, Empresárias e Distribuidores campeões ganham
uma viagem especial para São Paulo e participam de um jantar em
comemoração aos 40 anos da Tupperware no Brasil.

Distribuição Campeã:
A Distribuição com maior superação absoluta do seu recorde de vendas
durante o Vitrine 5.2016 (período base: Vitrines 3.2015 a 2.2016) desde que
tenha cumprido os objetivos de recrutamento e nomeações do período, será
reconhecida com  2 Recrutas Móvel Express Personalizados!

Semanas 17 a 20.2016
Especial para Consultoras, Líderes
Empreendedoras, Empresárias e Distribuidores

O ano é da Tupperware mas o presente é todo seu!

Vamos celebrar 40 anos de
histórias que nos inspiram?

C om exclusivo sistema de som, ideal
para fazer movimentos de campo
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Incentivos especiais vp

Campeã das Olimpíadas Tupperware

A campeã das Olimpíadas Tupperware será a Distribuição que
tiver mais medalhas de Ouro durante o período, desde que não
tenha ficado sem nenhuma medalha dentro do período.
Se houver empate em número de medalhas de Ouro, o critério
de desempate será a quantidade de medalhas de  Prata e
Bronze consecutivamente. Persistindo o empate, o critério
seguinte será o valor absoluto de vendas acumuladas dentro do
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

Incentivos especiais vp

As Distribuições que ficarem
entre o 21º e 30º lugares
serão reconhecidas com:
1 Frigobar Personalizado*

As Distribuições que ficarem
entre o 6º e 20º lugares serão
reconhecidas com:
1 Cozinha Portátil Tupperware

A Campeã será reconhecida com:
1 Recruta Móvel Express 
+ 1 Cozinha Portátil Tupperware

As Distribuições que ficarem
entre o 2º e 5º lugares
serão reconhecidas com:
1 Cozinha Portátil Tupperware
+ 1 Moto 

Semanas 9 a 53.2016
Especial para  Distribuidores

O que é ser um Campeão?
“Ser um verdadeiro Campeão Tupperware é ir além da superação.
É ir além da imaginação para vencer o que parece ser invencível.”

Critérios de Qualificação

• Todas as Distribuições competem entre si POR VITRINE durante
11 Vitrines (Vitrines 3 a 13.2016)
•  As Distribuições que cumprirem os objetivos de cada Vitrine
receberão por período uma medalha conforme a pontuação abaixo:

Pontuação
(Objetivos de Vendas, Recrutamento e Nomeação por Vitrine)

3  objetivos cumpridos Medalha de Ouro
2  objetivos cumpridos Medalha de Prata
1  objetivo cumprido Medalha de Bronze
Nenhum objetivo cumprido    Nenhuma medalha

24 você pode

Especial para  Empresárias

Você, Empresária, terá a chance de participar
de um Incentivo especial! Cumprindo
os critérios abaixo, participará de um sorteio
incrível. Agarre essa opotunidade!

* Foto meramente ilustrativa.

Cozinha fechada

Cozinha aberta



linha                                       foi inspirada
na relação das mulheres com os produtos
de maquiagem considerados indispensáveis
para a composição do look de beleza do
dia a dia.

Os produtos procuram atender às
necessidades da mulher contemporânea,
que precisa estar sempre preparada para as
diferentes situações.

No Vitrine 5.2016 trazemos 3 novas cores de
Batons: Anytime - Perfeito para a sua corrida
no parque, In a Minute - Combina com a
descontração de um passeio no shopping e
Warm Up - Para um jantar romântico.

/nutrimeticsbrasiloficialnutrimetics.com.br nutrimeticsbrasiloficialnutrimeticsbrasiloficial
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A
Rodrigo Senday
Diretor Nacional de Vendas
Tupperware Brands Brasil

Estamos chegando na metade do
ano e, mais uma vez, vencendo
todos os desafios que nos foram
apresentados. É através da sua
dedicação que temos mostrado o
quão forte podemos ser quando
estamos unidos em busca de um
mesmo objetivo. Neste ano, temos
um desafio: o de trazer o maior
número possível de pessoas para o

nosso negócio, superando qualquer
outro na nossa história. É a nossa chance de oferecermos a
Oportunidade Tupperware a milhares de pessoas. Assim, vamos
consolidando a nossa força, a nossa solidez e oferecendo a real

oportunidade de desenvolvimento e independência financeira
para todas as pessoas. Vamos juntos aproveitar os movimentos
de campo, os treinamentos em cada Distribuição para
alcançarmos o maior número de novas Consultoras na história
de nossa marca! Vamos transformar a vida de milhares de
pessoas e também as nossas!
Bom recrutamento e ótimas vendas!

Unidos em busca de um mesmo objetivo

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 24.2016Nomeações

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

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.

Você já possui o seu
Kit Demonstrador Nutrimetics?
Sabemos que para a venda de produtos de
maquiagem é muito importante que a
consumidora conheça o produto.

O Kit Demonstrador Nutrimetics é composto
por: 1 Base Líquida, 1 Pó Compacto, 1 Batom, 1
Gloss e 1 Sombra, além de um bloco de Fitas
Olfativas.

O Kit foi desenvolvido com essa composição
em função de um objetivo: nossos produtos
possuem, além de formulações de alta
qualidade, embalagens desenvolvidas com
tecnologia de ponta para fazer a diferença na
hora da sua venda.
Adquira o Kit no Site de Pedidos através do
cód.: 901003 - por R$195,00.

Qual o produto
de maquiagem
que você não
vive sem?
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INSPIRE-SE
Sou uma pessoa feliz e agradecida. Graças à empresa já realizei muitos sonhos, entre eles viagens nacionais
e internacionais a lugares fantásticos. Em 2015 conquistei algo muito acalentado:  estar na Realeza  Vanguard.
Fui Duquesa e não consigo descrever tudo o que senti naquele momento. Ainda tenho outros sonhos, como
conhecer a Espanha, mas tenho certeza que com muito foco e dedicação ainda vou chegar lá. 

Antes de entrar neste mar de maravilhas, que é a Tupperware, eu era consumidora e já tinha uma experiência
com vendas, que aprendi com o meu querido pai. Algumas vezes fui Anfitriã de amigas, até que um dia resolvi
dar um passo à frente. Em 1987 ingressei nesta companhia maravilhosa, e unindo foco, amor e minha
experiência, consegui alavancar minha carreira profissional. Venci uma crise financeira séria e encontrei um
trabalho que não me impedisse de ficar perto dos meus filhos - isso é super importante pra mim. 
Mantive em minha cabeça que trabalhar com pessoas é saber ouvir. Pensar muito antes de falar. Estar
disponível é imprescindível. Ser ágil nos encaminhamentos dos problemas, estar bem informada e o mais
importante: mostrar interesse pelas pessoas. São coisas que alavancam sua carreira, além de servir como
exemplo para quem trabalha com você.

Gostaria de parabenizar a Tupperware por seus 40 anos e agradecer por todos os dias
em que me senti parte dessa família. Obrigada por todas as oportunidades que a
companhia me proporcionou e especialmente à grande amiga e parceira que
sempre tive: Sandra Márcia, Obrigada.

Lucia Helena Góis da Silva
Empresária 
Distribuição Tropical - Cuiabá-MT


