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Vêm aí as Super Semanas
de Recrutamento 2017!

A exclusiva
tigela Thermo Tup
chega ao Brasil e pode
ser sua. Confira esta
novidade e muito mais!

Palavra da Presidente

Destaques do Vitrine

Destaques
do Vitrine 7.2017

Hummm, mantenha tudo
quentinho num toque
Acompanhamentos à
mão para os convidados

Você já parou para pensar o que significa Recrutar?
Recrutar, para nós, é mais do que convidar outras pessoas
a ingressarem na Tupperware. Recrutar é ativar corações.
É oferecer uma nova oportunidade a um amigo, familiar
ou a alguém que a gente queira bem. Recrutar é escrever
e acompanhar uma nova história, na qual você também
é o(a) protagonista.

Nós damos aquela mãozinha para
preparar, servir e conservar!
#DiadeChurrasco
Para aqueles clientes que estão planejando receber
os amigos e a família para um churrasco, o Vitrine 7.2017
está repleto de ideias!

Estamos em um período do ano muito especial.
As Super Semanas de Recrutamento chegaram e
novamente saímos às ruas e divulgamos ainda mais o
Desafio Tupperware e a oportunidade que ele oferece. Ele
é a receita do sucesso para o seu crescimento, o alcance
de diversos benefícios e excelentes resultados no período.

A carne e o sal têm
lugares certos para
serem armazenados!

2

índice

Ativar corações:
a oportunidade
de criar novas
histórias!

Destaques do Vitrine
Palavra da Presidente
Experiência
Integrando Corações
Constelação das Estrelas
Super Seminário 2017
Presenteáveis
De Consultor para Consultor
Oportunidade Tupperware
Ranking de Recrutamento
Palavra de Vendas
Incentivo de Nomeação

Aproveite este momento para rever suas metas e ficar
mais próximo(a) de seus sonhos. Assista aos vídeos e
participe dos treinamentos. Converse com seu(sua) Líder
Empreendedor(a) ou Distribuidor(a) sobre suas estratégias.

Desafio Tupperware
Tudo isso pode ser seu

Inspire-se cada vez mais para conquistar o que deseja
e seu resultado será surpreendente. Confie em seu
potencial, ele é único!

Incentivo de Indicação
Reconhecimentos
Incentivo de Atividade

erencial no
O conjunto de facas e tábua éasumsãodifper
feitas
#DiadoC hurrasco. As lâmin aliment o
para cortar qualquer tipo de

BEA

Paola Kiwi Levenstein

Presidente Tupperware Brands Brasil

Atividade Especial
Nutrimetics

Refrigerar

Congelar

Preparar

Micro-ondas

Armazenar

Servir

Confidence Becomes You

Portátil
Os produtos 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.

Após 3 anos, Rick Goings, Chairman e CEO Global da Tupperware
Brands, retorna ao Brasil para realizar um grande evento e você é
nosso(a) convidado(a). Saiba mais com seu(sua) Líder!

Os produtos Tupperware têm garantia de 10 anos contra qualquer defeito de
fabricação (esta garantia de 10 anos dos produtos Tupperware não se aplica aos
produtos cosméticos da marca Nutrimetics) 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 propriedade 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.

Expediente
Revista VP Tupperware é uma publicação da Dart do Brasil
Tiragem: 353.000 exemplares / distribuição interna - venda proibida
Expediente:
Gerente de Comunicação: Roberta Naddeo
Supervisora de Comunicação: Fernanda Jesus
Editorial: Laura Devecz
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Coordenadora de Merchandising: Adenise Fraga
Fotos: Gabriel Suzuki e Jean Philippe
Redatora: Rejane Carvalho - Mtb 46024-SP
Criação, Direção de Arte e Produção Gráfica: Promosapiens
Impressão e Acabamento: Abril Print
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Experiência

A voz da Experiência
Nossos(as) Consultores(as) compartilham suas Experiências
para você aproveitar todas as oportunidades de negócio que
a Tupperware oferece.
“Acreditar no sistema de vendas por meio da Experiência foi essencial
para chegar onde estou. Quando olho meu trabalho e vejo que contribuo
para mudar vidas e ajudo as pessoas a realizarem sonhos, para mim
não tem preço.”

O patê de alho é
uma ótima opção de
acompanhamento para
churrasco. Experimente
também com torradas.

Umbelina M. Lopes Ribeiro, Empresária, Distribuição Campo Grande - MS

Receita rápida
e econômica!
BEA*: Chave do sucesso
Umbelina sempre usou o BEA para conseguir novas
reuniões. Ela diz que as pessoas ficam encantadas
e abrem as portas das suas casas. Depois da Experiência
agendada, ela se empenha na organização de tudo:
ingredientes, produtos; e até um micro-ondas
ela carrega no carro, caso haja necessidade.
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Primeiro passo**
No início da Experiência, Umbelina recebe as pessoas
com um sorriso no rosto. Ela fala um pouco sobre
a empresa e comenta sobre os eventos que participou.
Desta forma, todos já começam a conhecer sobre
o negócio e se interessam. Também é essencial ouvir
as convidadas. Assim, o momento fica descontraído
e divertido.

Demonstração
O Kit Inicial do Programa Integrando Corações
é seu parceiro nas Experiências Tupperware.

Umbelina está na Tupperware há muitos anos. Ela
começou como Consultora há 37 anos e até hoje ainda
se encanta com a Tupperware. Ela ama abrir a caixa
de produtos quando chega!
A Empresária mudou-se para Campo Grande há 27 anos
e conta que trabalhar com Experiências foi essencial para
o seu sucesso: “A melhor maneira de ganhar dinheiro é
fazendo Experiências. Você concentra diversas pessoas
de diferentes bairros em uma casa, conhece as amigas
das amigas e tem a oportunidade de sair
com muitas marcações.”

Para o sucesso da demonstração, a Empresária
diz que conhecer o produto é fundamental. Ela conta
que no começo achava que seria difícil demonstrar
tantos produtos, mas quando viu, estava entre
as campeãs em vendas.

Nutrimetics na Experiência
Umbelina dá a dica: usar os Produtos Nutrimetics é a
melhor forma de chamar a atenção das clientes para
a marca. Estar maquiada e bem-arrumada é essencial.
“É importante deixar alguns produtos para que elas
testem, como um batom ou o próprio Nutri-Rich Oil.”

Receita de Patê de alho, enviada por
Umbelina M. Lopes Ribeiro, preparada
com os produtos do Kit Inicial
do Programa Integrando Corações.
Tempo de preparo: 10 minutos + refrigeração
Rendimento: 4 porções
Calorias por porção: 199,5 kcal
Ingredientes
• 3 dentes de alho
• 1 caixinha de creme de leite
• 3 colheres (sopa) de cream cheese
• ½ colher (sopa) de azeite
• Sal e salsinha a gosto
Modo de preparo
1. Coloque os dentes de alho no Turbo Chef
e triture bem até virar uma pasta.
2. Transfira a pasta de alho para o Quick Chef
na função Pá Batedeira, acrescente
o creme de leite e o cream cheese
e misture bem.
3. Acrescente o azeite aos
poucos para incorporar.
4. Ao final, coloque a salsinha e o sal.
5. Coloque o patê no Cristalwave 1 Litro
e leve para refrigerar.
6. Sirva com torradas.
Confira esta deliciosa receita
de Patê de Alho na Tupper City.

* O nível do BEA (Brinde Especial da Anfitriã) será entregue conforme as vendas durante a Experiência realizada.
**Quer saber tudo sobre uma Experiência de sucesso? Acesse tuppercity.com.br, dentro do prédio do iTUP, e saiba mais.
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Novo(a) Consultor(a):
isto é para você!
O Programa Integrando Corações traz o Kit Inicial com produtos incríveis
para o(a) Novo(a) Consultor(a) já começar a fazer suas Experiências nas 12
primeiras semanas de seu início na Tupperware. O segredo para estreitar seus
relacionamentos é ter os produtos sempre à mão, e nós ajudamos você
a conquistá-los, independentemente de qual semana você esteja.

1a atividade

As diferentes tampas vão
encantar seus clientes

R$ 74,00 os produtos
essenciais do kit com
6 atividade no valor de
R$ 580,00.

4a atividade

* Será considerado o valor que for maior.

Cortes variados
em sua demonstração

2a atividade

3a atividade

R$ 20,00 A JARRA 1,4 Litro
com atividade no valor
de R$ 290,00 ou o pedido
mínimo da sua Distribuição*.

R$ 20,00 a MÚLTIPLA
com atividade no valor
de R$ 290,00 ou o pedido
mínimo da sua Distribuição*.

A Jarra não deixa
vazar líquidos

Que tal cozinhar legumes
no vapor em sua Experiência?

5a atividade

Pique alimentos: 288
cortes em 15 segundos!

O Kit Inicial poderá ser adquirido ao realizar o pedido no Site de Pedidos, com o valor mínimo de R$ 580,00. Solicite orientação de seu(sua) Líder ou Distribuidor(a).

Os produtos poderão ser entregues em cores diversas, mediante disponibilidade de estoque.

Integrando Corações

Constelação das Estrelas

Consultor(a),
aqui você
brilha!
Ser um(a) Consultor(a) Estrela Dealer é ser reconhecido(a)
por toda a dedicação aos nossos produtos e à nossa marca.
Especial para Consultores(as) e Líderes Empreendedores(as)
Período de qualificação: Semanas 1 a 52.2017

Constelação das Estrelas

R$ 20,00 a PRÁTICA com
atividade no valor de
R$ 290,00 ou o pedido
mínimo da sua Distribuição*.

Os(As) Consultores(as) que durante o período de qualificação
atingirem o valor médio de vendas equivalente ao nível Platina
em todos os Vitrines, 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
com acompanhante e um reconhecimento individual.

R$ 20,00 o TURBO CHEF
com atividade no valor
de R$ 290,00 ou o pedido
mínimo da sua Distribuição*.

#FicaaDica

Treinamento Inicial, seu aliado!
Para ser um(a) Consultor(a) Integrado(a) e garantir ainda mais seu crescimento,
é importante participar também do Treino Inicial e ter, pelo menos, três encontros
pessoais com seu(sua) Líder Empreendedor(a) ou presença na Distribuição. Converse
com seu(sua) Líder Empreendedor(a) para saber mais!

Líder Empreendedor(a) também ganha!
Já para quem é Líder Empreendedor(a), dentro do Programa
Integrando Corações, a cada Consultor(a) Integrado(a), você
pode receber brindes e produtos incríveis ou pontos extras
para incentivos especiais. Confira o regulamento
com seu(sua) Distribuidor(a).

Cerimônia
Especial

E mais! Ao completar 13 períodos
consecutivos como Estrela Dealer, em
qualquer nível, você será reconhecido(a)
em uma cerimônia especial
em sua Distribuição.

Como me tornar uma Estrela Dealer?
Nível
Nível Bronze
Nível Prata
Nível Ouro
Nível Platina

Reuniões
4 reuniões

no valor do 1o nível do BEA*

7 reuniões

no valor do 1o nível do BEA*

9 reuniões
12 reuniões

no valor do 1o nível do BEA*

no valor do 1o nível do BEA*

*1º nível do BEA = R$ 580,00
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Super Seminário 2017

FIQUE
LIGADO:
último
período de
qualificação!

Período de qualificação:
Semanas 9 a 28.2017

20 VAGAS para os(as) melhores
Consultores(as) em VENDAS dentro
do período de qualificação

Vendas:

Novo(a) Líder Empreendedor(a)
- nomeado(a) a partir
da Semana 9.2016

Recrutamento:

110 VAGAS para os(as) melhores
em pontuação, desde que cumpram
os critérios mínimos:
• Ser Vanguardista na média do período

Consultores(as), Líderes
Empreendedores(as),
Empresários(as)
e Distribuidores(as)
Belezas naturais e cenários incríveis para ficar na memória
8

Costa do Sauípe de braços
abertos para receber você!
Reconhecimentos com prêmios
incríveis e muito mais!
Este é o último período para você

Líder Empreendedor(a) Veterano(a) nomeado(a) até a Semana 8.2016
420 VAGAS para os(as) melhores
em pontuação, desde que cumpram
os critérios mínimos:
• 45 corações ativos de grupo

Nomeações:
Cada nomeação produtiva valerá pontos,
conforme a semana:
Semanas: 9 a 16.2017 = 15.000 pontos
Semanas: 17 a 24.2017 = 10.000 pontos

ou distrito filhote, se nomeados dentro

• 120 corações ativos no distrito

durante todo o período de qualificação*

• R$ 81.000 em vendas no distrito
(média do período)
• 3 nomeações produtivas

• 5 nomeações produtivas
• Ter pelo menos um(a) Líder Empreendedor(a)
em seu distrito que tenha atingido
os critérios mínimos para o evento
Distribuidor(a)

suas vendas. Saia às ruas para recrutar

TODOS(AS) os(as) que atingirem
os critérios mínimos

novas pessoas, reveja suas estratégias

Critério INDIVIDUAL:
• Ter, no mínimo, 1 pessoa que atingiu
os critérios mínimos do evento
Critério COM ACOMPANHANTE:
• Ter 5 pessoas que atingiram os critérios
mínimos para o evento
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- Participantes não podem estar em débito

do período de qualificação do incentivo,

E você, já se imaginou lá?

Palestras
inspiradoras

o mínimo = 2.000 pontos

TODOS(AS) os(as) que atingirem
os critérios mínimos:

• R$ 162.000 em vendas no distrito
(média do período)

Esperamos por você!

grupo/distrito, após atingirem

- Vendas e Recrutamento do grupo

5 estrelas na Costa do Sauípe - BA.

e conquiste a tão sonhada vaga.

Cada coração ativo do

Novo(a) Empresário(a)
- nomeado(a) a partir
da Semana 9.2016

• 150 corações ativos no distrito

Aproveite para dar o último gás em

do grupo/distrito = 1.000 pontos

Considerações

2017, que acontecerá em um Resort

e reconhecimentos exclusivos.

Cada coração ativo

• Ser Vanguardista Bronze na média
do período

da Tupperware Brasil, o Super Seminário

Serão quatro dias repletos de surpresas

do grupo/distrito = 1 ponto

Semanas 25 a 28.2017 = 5.000 pontos

TODOS(AS) os(as) que atingirem
os critérios mínimos:

Treinamentos motivam a busca
por melhores resultados

R$ 1,00 em vendas

• 1 nomeação produtiva

Empresário(a) Veterano(a)
- nomeado(a) até a Semana 8.2016

garantir sua presença no maior evento

Assista ao vídeo de lançamento do Super Seminário 2017, dentro do Prédio de Incentivos, na Tupper City.

Tabela de Pontuação

• 35 corações ativos de grupo

Especial para:

Resort 5 Estrelas

Consultor(a)

contarão para o grupo/distrito mãe
- Os(as) nomeados(as) fora do período de
qualificação terão somente suas vendas
contadas para o grupo mãe dentro
do período das 13 semanas, conforme
tabela Vanguard
- Nomeações com grau de parentesco
não contam
- Vendas precisam ser pagas até a última
semana de qualificação (pagamentos
posteriores não contam)
- Os parentes de Distribuidores(as) que
são parte da Força de Vendas participarão
do Super Seminário, desde que cumpram
os critérios lançados e estejam dentre
as vagas com maiores pontuações, mas
não farão parte dos reconhecimentos que
acontecerão durante o evento
- Verifique o valor de participação
com seu(sua) Distribuidor(a)
- Poderá haver lançamentos extras
durante o período de qualificação

*Não contarão para o programa Vanguard, apenas para o incentivo.
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Show exclusivo

Presenteáveis

De Consultor para Consultor

Presente, presentão e presentaço!
Diversas opções que cabem no bolso do seu cliente!
Que tal sugerir os produtos abaixo para seus clientes
e encantá-los pela versatilidade e preços variados?
Tupperware também é presente para homem e para
todos os bolsos.

Dicas quentes de Consultores(as)
para vender ainda mais no Vitrine 7!
“Minha filha é louca pelos produtos licenciados
da Disney. Então, ela tem me ajudado muito,
demonstramos para as amigas dela e, além disso,
utilizamos muito as redes sociais como
WhatsApp e Facebook.”

Confira!

“Procuro sempre demonstrar o produto e não deixo
faltar no estoque. Fico sempre atenta quando tem
aniversário das crianças, faço a propaganda dos
copos para presente. Desta forma, consigo agregar a
qualidade e a beleza do produto!”
Ines Ceciano,
Fortaleza - CE

Maria do Socorro Carneiro,
Fortaleza - CE

Presente

• Caneca Melhor Pai
• Mini Instantânea
Churrasco
• Faca Utilitária Pequena
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Presentão
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• Pote Master Churrasco
• Delicatesse Churrasco
• Tábua Flexível
• Faca Utilitária Média
• Faca Serrilhada
• EcoTupper Jet Black
+ Tupper Pote Jet Black

“Na 1a semana do Vitrine, eu já compro os copos
que são novidades. Divulgo como opção de
presente em datas especiais, como Páscoa
e Dia das Crianças. É um presente para a vida
toda, para crianças, adolescentes e adultos.”

Presentaço

“Quando os produtos licenciados vêm no Vitrine, eu
já ofereço para quem tem o perfil, por exemplo,
quem tem filhos. Também costumo adquirir o
produto antes para demonstrar no momento da
venda. Faz toda a diferença!”

Vera Engeroff,
Caxias do Sul - RS

Marcos Gotardi,
Campo Grande - MS

• Faca do Chefe
Acesse o prédio Centro de Inovação e Produtos, na Tupper City, e saiba mais!

Oportunidade Tupperware

Ranking de Recrutamento

Viagens nacionais e
internacionais: mais motivos
para se tornar um(a) Líder
Empreendedor(a)

Os(as) melhores em
Recrutamento do Brasil
Estes(as) foram os(as) melhores Líderes Empreendedores(as) em Recrutamento do Vitrine 2.2017.
Parabéns por serem os(as) melhores do período. Continuem recrutando!

Sabe para onde os Líderes
Tupperware já foram?

Líderes Empreendedores(as)
Colocação

Próximo destino!
VIP 2015 - Lisboa - Portugal
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Super Seminário 2017
Costa do Sauípe - BA

Distribuição

Líder

1º

Águias

Elaine Cristina Guimarães Rozante

2º

Zênite

Maria Aparecida Resende

3º

Sucesso

Maria do Desterro Carvalho da Silva Moar

4º

Grande Vitória

Elienete Taborda Pontes da Silva

5º

Atitude

Ricardo Alves Mendonça

6º

Safira

Elizangela Zucoloto de Almeida Scherrer

7º

Carioca

Katia Regina Araujo Ribeiro

8º

Progresso

Tatiane dos Santos Bueno Silva

9º

Excelência

Maria Antonia Lucirio Jorge

10º

Paloma

Priscila de Souza Mota

Viajando com a Presidente 2016
Buenos Aires - Argentina

Dica de
sucesso
Super Seminário 2015
Praia do Forte - BA

VIP 2016 - Jerusalém - Israel
Viajando com a
Presidente 2015
Santiago - Chile

VIP 2013 - Cancún - México

Super Seminário 2016 - Foz do Iguaçu - PR

Quero viajar com a Tupperware! Como faço para me tornar um(a) Líder Empreendedor(a)?
O(A) Consultor(a) que completou as 12 semanas iniciais deverá:
- ter 8 Recrutas
- ter um grupo, Consultor(a) + 8 recrutas, que precisam obter um valor em Vendas de R$ 4.640,00, em um único Vitrine
Para saber mais, entre em contato com o(a) seu(sua) Distribuidor(a)

“Eu levo a minha bolsa Tupperware para todo lugar que
vou. Abordo as pessoas na rua e entrego a Revista Você
Pode Express, explicando que é uma oportunidade
de renda extra e que não há a necessidade
de investimento. É sucesso!”
Maria Aparecida Resende, Belo Horizonte - MG
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Palavra de Vendas

Desafio Tupperware

Desafio Tupperware:
é hora de recrutar

Durante o movimento de campo, os(as) nossos(as)

Por isso, confie em seu trabalho para recrutar e oferecer

Consultores(as) abordam e desafiam pessoas nas

a oportunidade Tupperware. Com resultados positivos,

Experiências, nas ruas e em locais de grande movimento

além de levar todos os produtos, você pode acumular

com o objetivo de buscar mais Recrutas para seu grupo,

mais pontos para se classificar no Super Seminário 2017,

apresentando o Desafio Tupperware.

que está na reta final, pois chegamos ao último período

Como forma de incentivar esta importante ação, as Super

de qualificação. Mãos à obra e bom recrutamento!

Semanas de Recrutamento 2017 chegaram com produtos
poderosos e intensos, com as cores rosa e roxa! É uma
oportunidade valiosa para colocar em prática todo o seu
conhecimento adquirido nos treinamentos e conquistar
tudo o que preparamos exclusivamente para você.

Rodrigo Senday
Vice-presidente de Vendas Tupperware Brands Brasil

Tupperware é caro?
É difícil de achar?
Prove o contrário!
Ofereça a Oportunidade Tupperware,
conquiste todos os produtos das páginas
a seguir e presenteie as pessoas com
recompensas em dinheiro. Tem melhor
receita de sucesso do que esta? Desafio
Tupperware: seu aliado no recrutamento!

1

Incentivo de Nomeação

Nomeações
14 Especial para Líderes Empreendedores(as)

*A cor da Eco Tupper será definida conforme disponibilidade no estoque.

Período de qualificação: Semanas 25 a 36.2017

O que é nomeação?
É quando um(a) Líder Empreendedor(a) nomeia um(a) Consultor(a)
do seu grupo para se tornar Líder Empreendedor(a). Este(a)
Consultor(a), nomeado(a), forma o seu grupo recrutando
mais 8 Consultores(as).

Com 1 Nomeação Produtiva, ganhe:

Com 1 Nomeação Produtiva, ganhe:

1 Bolsa Transversal Personalizada Tupperware
+ 1 Eco Tupper*

1 Mesa de Alumínio + 4 Cadeiras
em Aço Personalizadas

Dimensões: largura 240 x 330 x 11 mm

Aberta: 79 x 40 x 47 cm / Fechada: 91,3 x 40 x 5 cm / Peso: 2,7 kg

2
3

4

Escolha uma pessoa e identifique-se
como Consultor(a) Tupperware.

Proponha o Desafio Tupperware.
Pergunte: você quer ganhar dinheiro?

Se a pessoa aceitar o Desafio, mostre
o produto Tupperware.

5
6

Explique como funciona a dinâmica
do Desafio, que é compartilhar o vídeo
do produto nos grupos de WhatsApp,
conseguir pessoas interessadas e fechar as
vendas. Lembre-se: indicações ativas valem
benefícios para você. Os produtos exclusivos
do Incentivo de Indicação podem ser seus!

Em seguida, entregue a VP Express, o flyer
do Desafio Tupperware e compartilhe o vídeo
pelo WhatsApp com a sua nova indicada.

Mantenha contato: ligue para os interessados
após o Desafio e esclareça suas dúvidas!

Desenv olvida para
trabal ho em campo, traz
praticidade e conforto

- Possui porta-guarda-chuva interno
- Bolsos laterais e bolso transparente para visualização do Vitrine

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

Reúna-se com sua equipe e
discuta os próximos passos

Márcia Fernandes,
Consultora,
Manaus - AM
Para saber mais sobre o Desafio Tupperware, converse com seu(sua) Líder e peça orientações de como fechar as vendas e tornar as pessoas abordadas em Recrutas.
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Tudo isso pode ser seu

Consultor(a), que
tal todos estes
produtos em
sua casa?

Katiana Cardoso

Anfitriã Tupperware
São Bernardo do Campo - SP

#SuperSemanasdeRecrutamento2017

As
chegaram com a delicadeza da combinação pink
e púrpura. E mais: brindes de atividade
para completar a sua coleção!

Crisle Porto

Líder Empreendedora Tupperware
São Bernardo do Campo - SP
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Incentivo de Indicação

Incentivo de Indicação

Ativando 1 Coração = indicando 1 Novo(a) Consultor(a)

Indicando Novos (as) Consultores(as),
conquiste os produtos
mais desejados!

Ativando 1 Coração = indicando 1 Novo(a) Consultor(a)

Policarbonato nas

#SuperSemanasdeRecrutamento2017
com só uma indicação!

Ativando 1 coração, ganhe:

2 Caixas Tupperware 7,8 Litros

Estampa charmosa
com tema floral

Facilidade na hora de
transportar. Alças ajudam
a segurar melhor o produt o

Ganhe:

1 Conjunto composto por 3 itens:
2 Cristalwares Redondos 2 Litros cada
+ 1 Cristalware Redondo 3 Litros
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Exclusividade para você:
nas cores intensas das
Super Semanas de
Recrutamento

Perfeit o para
organizar sua
geladeira!

#SuperSemanasdeRecrutamento2017

Frutas, legumes e verduras.
Armazene o que você precisar!

Deliciosas receitas
no micro-ondas!

Beleza e segurança!
A resistência do policarbonat o ao
garante que o Cristalware vá sa
freezer, ao micro-ondas e à me

#SuperSemanasdeRecrutamento2017

Incentivo de Indicação

Incentivo de Indicação

Ativando 1 Coração = indicando 1 Novo(a) Consultor(a)

Muitos produtos Nutrimetics
com sua indicação!

Ativando 1 Coração = indicando 1 Novo(a) Consultor(a)

Que tal recrutar 1 pessoa
e escolher esta opção?

Ganhe:

Ganhe:

1 NC Demaquilante Facial 140 ml
+ 1 NC Primer Facial Nutrimetics
+ 1 NC Express Máscara para Cílios Alongadora 7,5g
+ 1 NC Express Batom Express Hurry Up

1 Jarra Premier 2 Litros
+ 4 Copos Premier 410ml cada

Kit Nutrimetics composto por:

Itens indispensáveis
para seu dia a dia

20

1 Conjunto composto por 5 itens:

Sem respingos: bico levementevir
inclinado ajuda na hora de ser
Os copos são alt os e têm
a base mais fina para se
encaixarem direitinho na mão
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Surpreenda a todas
em suas reuniões de negócios
e demonstre os produt os para
suas clientes
Belo e resistente!
Parece vidro, mas
é policarbonat o

#SuperSemanasdeRecrutamento2017

#SuperSemanasdeRecrutamento2017

Incentivo de Indicação

Com apenas 2 Corações
Ativos, tudo isto
só para você!

Os itens de ambientação não acompanham o produto. Os brindes serão
iguais ou similares aos ilustrados na Revista Você Pode.

Ativando 2 Corações = indicando 2 Novos(as) Consultores(as)

1ª vez
no Brasil

Ativando 2 Corações, ganhe:

1 Conjunto composto por 4 itens:

3 Thermo Tups Púrpura 2,25 Litros cada, com colher
+ 1 Thermo Tup Púrpura 3,25 Litros, com colher
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* Se armazenado a 60º C.

Comida
quentinha por
até 1h30!*

Perfeit o encaixe
da col her!

O encaixe mantém
a comida aquecida

Confira a receita deste delicioso Arroz e destas Batatas
com Legumes na Casa da Consultora, na Tupper City.

Indiquei uma pessoa.
Como conquisto meu brinde?

• Você não pode estar em débito.

• O(a) indicado(a) deverá estar ativo(a)*.
• Ter, pelo menos, um pedido mínimo no Vitrine 7.2017.
• Ter, pelo menos, um pedido mínimo entre
as Semanas 37 e 40.2017.

Abre e fecha! A Tigela
Thermo Tup possui apoio
para a tampa

As bases
se encaixam!

Como ativar quem
foi indicado(a)?
O(a) indicado(a) deverá atingir o valor de
R$ 580,00 em vendas nas duas primeiras
semanas após o seu cadastro
na Tupperware.

#SuperSemanasdeRecrutamento2017

Regra de Indicação Ativa
O(a) Consultor(a) Indicado(a) será considerado(a) ativo(a) após atingir, em até duas semanas depois da Reunião de Lançamento ou 1ª Reunião Pessoal, o valor de R$ 580,00
(1º nível do BEA) em Vendas. Para fazer jus ao brinde, o(a) Consultor(a) Indicante deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no valor do pedido mínimo da Distribuição,
entre as Semanas 25 a 28.2017. Para o brinde ser entregue ao(à) Consultor(a) Indicante, ele(a) deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no período das Semanas 37
a 40.2017, caso contrário, perderá o direito ao prêmio.

Reconhecimentos | Super Semanas de Recrutamento 2017

Incentivo de Atividade

Gostou de tudo o que viu?
Aproveite para ganhar mais nas

#SuperSemanasdeRecrutamento2017
Para você que é Líder ou Consultor(a)!
Durante as Semanas 25 a 28.2017, ao entregar
novos cadastros no Encontro de Negócios,
você vai estourar 1 balão e ganhar um
vale-brinde Tupperware na hora!

Líder pode conquistar ainda mais!
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Sendo um(a) dos(das) 10 melhores Líderes Empreendedores(as)
de sua Distribuição - em superação absoluta de seu Recorde de
Recrutamento - entre os Vitrines 6.2016 e 7.2017, você ganhará
um kit com 20 produtos Tupperware.

Quem você indicou
também ganha!
Durante as Semanas
25 a 28.2017, todas as
pessoas indicadas que
ficarem ativas ganharão
1 Eco Tupper 500ml
#ManiadeEcoTupper.

#SuperSemanasdeRecrutamento2017 na TV Tupperware: a partir de 20 de julho,
acompanhe dicas quentes para você recrutar e conquistar todos os produtos
do período, e mais:
- Entrevista com a Força de Vendas
- Tendências das cores exclusivas do período
Não perca! Todas as terças-feiras às 20h (horário de Brasília)

Para ganhar os brindes, os(as) Consultores(as) devem estar sem débitos. Os brindes serão iguais ou similares aos ilustrados na Revista Você Pode. Os itens de ambientação não acompanham o produto.

semana 25

Com sua atividade, tudo
fica prático e funcional!
Pode ser utilizada
para preparar e servir
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Não vaza e mantém
os aliment os sempre
saborosos

Seus aliment os preferidos cozidos
no vapor em poucos minutos!

Com uma atividade mínima, ganhe:

1 Tigela Maravilhosa 500ml
Com uma atividade no valor de R$ 580,00
(1º nível do BEA), ganhe:

1 Tigela Maravilhosa 500ml
+ 1 Múltipla 2,5 Litros

Incentivo de Atividade

BEA

semana 26

semana 26

Com o BEA Alegria, sua
Anfitriã vai ficar encantada

Alimentos fresquinhos na
geladeira? É só ficar ativa!
Alimentos sempre frescos, ir!
bonit os e prontos para consum

Ele deixa a mesa radiante para a família
e os amigos curtirem uma tarde divertida!

ent o
Grade protet ora não deixa o alim
do
em contat o com a água do fun

550ml

Você sabe o que é o Brinde Especial da Anfitriã (BEA)?
É um conjunto de produtos especialmente
desenvolvido para você presentear
quem abre a porta de casa para
suas Experiências!
O BEA do Vitrine 8.2017
(BEA Alegria - 3º nível cód.: 802424)
pode ser adquirido antecipadamente para
que você já comece a levá-lo para suas
Experiências durante o Vitrine 7.2017
e garanta que novos encontros
aconteçam no próximo período.

4,3L

26
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550ml

4,3L

6,6L

2L
Com uma atividade no valor de R$ 580,00
(1º nível do BEA), ganhe:

2,5L

1 Super Caixa 4,3 Litros

Os(as) Novos(as) Consultores(as) só poderão adquirir o BEA após 12 semanas de cadastro. Dúvidas, entre em contato com a Distribuição para conhecer o Programa
Integrando Corações. Consulte sua Distribuição sobre a atividade sugerida e presenteie as Anfitriãs que abrirem suas casas para a Experiência Tupperware.

Incentivo de Atividade

Incentivo de Atividade

semana 28

Permanecendo ativa, eles vão
decorar e organizar sua cozinha!
Todos os tamanhos
podem ser empil hados
Translúcido! Visualize o
aliment o sem a necessidade
de abrir a tampa
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Lançamento

Com uma atividade mínima, ganhe:

1 Modular Redondo 1 Alegria 200ml
Com uma atividade no valor de R$ 580,00
(1º nível do BEA), adquira:

2 Modulares Redondos 2 Alegria 440ml cada
+ 2 Modulares Redondos 3 Alegria 650ml cada
por apenas R$

38,00 (cód.: 879016), e ganhe:

1 Modular Redondo 1 Alegria 200ml
Grátis* para Novos(as) Consultores(as) que ficarem ativos(as)
com o valor de R$ 580,00
*Válido para os(as) Novos(as) Consultores(as) durante as 12 primeiras semanas, contadas a partir da semana em que foi realizado o seu cadastro.

Para ganhar os brindes, os(as) Consultores(as) devem estar sem débitos. Os brindes serão iguais ou similares aos ilustrados na Revista Você Pode. Os itens de ambientação não acompanham o produto.

semana 27

A sua atividade garante a
coleção de Caixas Decoradas!
Lançamento

Para aliment os
secos, como biscoit os,
salgadinhos e muit o mais!
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Com este tamanho,
armazene grandes
porções

Com uma atividade no valor de R$ 580,00
(1º nível do BEA), adquira:

1 Tupper Caixa Oriental 5,5 Litros
+ 1 Tupper Caixa Oriental 1,1 Litro
por apenas R$

43,00 (cód.: 879018).

Grátis* para Novos(as) Consultores(as) que
ficarem ativos(as) com o valor de R$ 580,00
*Válido para os(as) Novos(as) Consultores(as) durante as 12 primeiras semanas, contadas a partir da semana em que foi realizado o seu cadastro.

Atividade Especial

Nutrimetics

atividade especial

Com sua atividade, tenha a
resistência do policarbonato
em sua mesa!

Tampa levemente
translúcida

A fragrância NYC é uma
excelente opção para presentear
no Dia dos Pais
Cidade que nunca dorme: NYC para homens modernos.

Você sabia que o Brasil é o 2º maior mercado consumidor de perfumaria
do mundo e 3º no setor de beleza? Por isso, Consultor(a), aposte
na demonstração para vender mais. Veja como:
• Tenha em mãos a fragrância para que
os clientes vejam o visual da embalagem.
• Leve flaconetes e fitas olfativas
para apresentar a fragrância.
• Indique as melhores áreas do corpo
para aplicação do perfume, como
punho, pescoço e atrás das orelhas.
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Resistente, não quebra!

Com no mínimo duas atividades durante
o período das Semanas 25, 26 e 27,
no valor de R$ 1.580,00 ou mais, ganhe:

2 Tigelas Elegância 1,5 Litro cada
Conheça a Nutrimetics
Marca de origem australiana, com mais de 45 anos de mercado,
presente também em países como França e Nova Zelândia. Possui
fragrâncias femininas e masculinas exclusivas, desenvolvidas
pelas melhores casas de perfumaria do mundo.
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Confidence
becomes you*

BASTA ACREDITAR,
SONHAR E
CONQUISTAR!
“Cada dia que vivo com a
Tupperware é uma emoção
diferente. É ter sua confiança
e autoestima transformadas,
viver experiências únicas e
superar seus limites muito
além do que imagina.”
E para você, como a confiança
transformou sua vida?
Conheça esta e outras histórias inspiradoras em:
www.tupperware.com.br/confidence

*A Confiança Transforma Você

Nyzia

Distribuição
Planalto
Goiás
GO

