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1º BEA com
Glitter

As Tigelas Maravilhosas com
um brilho que você nunca viu!
O Brinde Especial da Anfitriã (BEA)
com glitter, beleza e cores incríveis

2 anos no Brasil
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Destaques do Vitrine

Destaques
do Vitrine 8.2017

Jeit osinhos

Com os Jeitosinhos,
seus clientes podem
congelar de tudo!

O Vitrine 8 traz um especial com dicas para
seus clientes aprenderem a congelar refeições,
frutas, legumes e vegetais de maneira simples
e inteligente com os produtos certos. Confira!
#CongelarSemSegredos

Múltipla

Você sabia que o segredo para congelar legumes é fazer o
branqueamento antes de levar ao freezer? Explique para seus
clientes que eles podem fazer esta técnica utilizando a Múltipla!
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Freezertime

Com este sistema de data, a Linha
Freezertime vai ajudar seus clientes
a não deixarem o alimento estragar.

Realeza Vanguard 2017: último período de qualificação
Líder e Empresário: aproveite mais esta chance e dê aquele
gás para conquistar este reconhecimento. Ainda dá tempo!

Palavra da Presidente

índice
Destaques do Vitrine

Planeje seus
dias, realize
sonhos!
Nesta Revista Você Pode, lançamos o Incentivo Viajando
com a Presidente 2017. Uma viagem que preparamos
com um destino surpresa, mas que, assim como nos
anos anteriores, esperamos que supere as expectativas!
Vamos conhecer, juntos, lugares incríveis onde
poderemos trocar ideias e experiências, passear e nos
divertir muito, além de vivenciarmos momentos para
serem lembrados sempre.

Palavra da Presidente
Experiência Tupperware
Integrando Corações
De Consultor para Consultor
Viajando com a Presidente 2017
Constelação das Estrelas
Ranking de Vendas
Palavra de Vendas
Incentivo de Nomeação

Mas quem pode ir ao Viajando com a Presidente?
Novos Consultores? Veteranos? Líderes?
A resposta é: todos! Todos aqueles que têm
planejamento, objetivos claros e muito foco. Para isso,
desenvolva suas próprias estratégias, assim, poderá
se destacar e conquistar a tão sonhada viagem.

Nutrimetics 2 anos
Tudo isso pode ser seu!
Incentivo de Indicação

O período de qualificação começa agora e você
tem 12 semanas para fazer diferente. Cada dia é uma
nova chance de se reinventar. Sonhe grande e confie:
esta viagem é, sim, para você. E eu te espero lá!

Oportunidade Tupperware
Incentivo de Atividade
Brinde da Anfitriã (BEA)
Atividade Especial

Paola Kiwi Levenstein

Nutrimetics

Presidente Tupperware Brands Brasil

Confidence Becomes You

Refrigerar

Freezer

Preparar

Micro-ondas

Armazenar

Servir
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.
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
Coordenadora de Relacionamento: Cibele Cavalcante
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 Tupperware

A voz da Experiência
Nossos Consultores compartilham suas Experiências
para você aproveitar todas as oportunidades de negócio que
a Tupperware oferece.
“Para mim, a Experiência é o sucesso, pois quando o cliente tem
a oportunidade de ver ao vivo e em cores os produtos sendo
utilizados, ele compara os benefícios.”
Sonia Regina Souza de Araújo, Líder Empreendedora, Distribuição Fênix - PB
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O Kit Inicial do Programa Integrando Corações
é seu parceiro nas Experiências Tupperware.
Sonia conheceu a Tupperware quando aceitou ser Anfitriã
para ganhar o Brinde Especial da Anfitriã (BEA). No entanto,
por gostar de ganhar brindes e viajar, um dia sua Líder
Empreendedora a convidou para se cadastrar como
Consultora e poder conquistar viagens e mais produtos.
Ela aceitou, mas acreditava que não saberia vender, além
do receio de não receber e ter de arcar com os valores.

Aprenda a congelar
batatas e tenha
porções de fritas
a hora que quiser!

Sua Líder sugeriu que ela participasse das Reuniões
de Lançamento fazendo as Experiências com Novos
Consultores e Líderes. Após algumas reuniões, Sonia
percebeu sua facilidade de falar em público
e, com a realização da receita, viu também o talento que
tinha para demonstrar os produtos Tupperware, gerando
interesse em quem assistia. A partir daí,
ela se deu conta de que poderia
realizar seus sonhos.

Experiências** e oportunidades
Depois de muitas Experiências realizadas, ela aumentou
sua rede de contatos e passou a realizar cadastros de
Novos Consultores. Em três meses como Consultora,
foi nomeada Líder Empreendedora e, há 18 anos,
vem realizando seus sonhos com a Tupperware.
Hoje, ela faz, em média, quatro Experiências por
semana. Ganhou as viagens e os brindes que tanto
sonhava, mas também ganha sorrisos e a possibilidade
de oferecer a Oportunidade Tupperware
para outras pessoas.

Receita da Sonia, preparada com
produtos do Kit Inicial do Programa
Integrando Corações.
Batata Palito Congelada
Tempo de preparo: 20 minutos
+ tempo do freezer
Rendimento: 4 porções
Calorias por porção: 787,5 kcal
Ingredientes
• 1 kg de batata-inglesa descascada
• 2,5 litros de água fervente
Modo de preparo
1. Corte as batatas no Super Chef
em forma de palito.
2. Coloque-as na Múltipla (no escorredor),
cubra-as com a água fervendo, tampe
e deixe por 12 minutos.
3. Destampe, escorra e passe em água
gelada para proporcionar um choque
térmico e parar de cozinhar.
4. Deixe as batatas secarem, divida em
quatro porções. Reserve-as em Jeitosinhos
e leve-os ao freezer para congelar.
5. Depois é só retirar do freezer e fritar
em óleo, conforme a necessidade.

Confira esta receita de Batata Palito
Congelada também 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 Consultor:
isto é para você!
O Programa Integrando Corações traz o Kit Inicial com produtos incríveis para
o Novo Consultor 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.

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

4a atividade

5a atividade

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

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

Cortes variados
em sua demonstração

* Será considerado o valor que for maior.

2a atividade

Que tal cozinhar legumes
no vapor em sua Experiência?

Pique alimentos: 288
cortes em 15 segundos!

Treinamentos: seus aliados!

Líder Empreendedor
também ganha!

No iTUP, você tem acesso a sete módulos com informações sobre produtos,
negócio, argumentos de venda e história da Tupperware, que auxiliarão
sua formação como Novo Consultor.
Acesse os treinamentos no prédio do iTUP: tuppercity.com.br

Já quem é Líder Empreendedor, pode receber
pontos extras para incentivos ou brindes
especiais. Confira o regulamento
com seu Distribuidor.

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 Líder ou Distribuidor.

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

Integrando Corações

De Consultor para Consultor

Dicas imperdíveis!
As linhas Jeitosinhos e Freezertime são ideais para manter a qualidade, o sabor e os nutrientes
dos alimentos mesmo depois de congelados. Com a ajuda de nossos Consultores, confira
como turbinar suas vendas com estes produtos do Vitrine 8.2017!

“Eu indico o Freezertime para alimentos cozidos
em grande quantidade. É ótimo para mugunzá,
conhecido como canjiquinha no Sudeste, e também
para feijão. Ensino minhas clientes a utilizarem
o relógio para marcação do período em que foi
congelado. Assim, nada estraga!”
Rosalva dos Santos, Consultora, Salvador - BA

“Quando lançam novas cores do Jeitosinho,
eu faço anúncios no Facebook e Whatsapp.
Todo mundo se interessa. Ele é flexível e, quando
o alimento se expande dentro, não racha. Para
descongelar é só passar embaixo d’água e pronto!
Indico para congelar comidas cruas e até frutas.”
Regiane dos Santos, Consultora, Campinas - SP
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“Quando o Freezertime vem com valor promocional,
eu aproveito para divulgar entre meus clientes. Explico
que ele ajuda a organizar o freezer, além de ter o
controle do período de congelamento. A transparência
também facilita na identificação do alimento.”
Roberto Barros Filho, Consultor, São Paulo - SP

“Antes de me tornar Consultora Tupperware,
o Jeitosinho já era um dos meus produtos preferidos!
Costumo sugerir como ótima opção de produto para
congelar feijão, carnes etc. Utilizo meus grupos do
Whatsapp e Facebook para divulgá-lo!”
Juliana Almeida Tavares Couto, Consultora, Belo Horizonte - MG

Acesse o prédio Centro de Inovação e Produtos, na Tupper City, e saiba mais sobre os produtos!

Viajando com a Presidente

Chile, Argentina...
Qual será o próximo
destino?

Um roteiro para ficar na memória: qual é o seu palpite?
Período de Qualificação: Semanas 29 a 40.2017
Especial para: Consultores, Líderes Empreendedores e Empresários
Um ano se passou e chega mais uma oportunidade de você fazer parte desta incrível viagem com a Presidente
da Tupperware Brasil, Paola Kiwi. Estamos preparando um roteiro surpreendente! Programe-se: vá ao Encontro de
Negócios em sua Distribuição e saiba mais detalhes. É uma excelente oportunidade para ficar por dentro da viagem,
trocar experiências com outros Consultores e se motivar ainda mais!

2016 - Argentina
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2015 - Chile

“Eu nunca imaginei viajar
para lugares tão fascinantes.
O Chile foi a minha primeira
viagem para o exterior.
E a Argentina também
foi surpreendente. Esses
são incentivos que nos
mostram que vale a pena nos
esforçarmos e trabalharmos
da melhor maneira.”
Josealni Neves,
Líder Empreendedora, Cuiabá - MT

Como eu participo?
NUTRIMETICS

Empresários Veteranos

60 VAGAS

- nomeados até a Semana 28.2016

• 10 melhores Consultores em Vendas Nutrimetics

30 VAGAS para os melhores Empresários

do Brasil, dentro do período de qualificação
• 50 melhores Líderes em Vendas Absolutas

Veteranos em pontuação, desde que
alcancem, na média do período, o Círculo

Nutrimetics, com critério mínimo de R$ 3.000,00

da Excelência Prata.

em Vendas Nutrimetics

• Ter 105 Recrutas e que, destes, no mínimo

TUPPERWARE
Consultores
10 VAGAS para os melhores Consultores

35 sejam Recrutas Integrados (graduados
no Programa Integrando Corações*)
• Ter 3 Nomeações Produtivas no Distrito
• Ter R$ 8.000,00 em Vendas Nutrimetics

em pontuação de Vendas dentro do período
uma média de venda Nutrimetics de R$ 200,00

Começou o
período de
qualificação!

por Vitrine.
Novos Líderes
- nomeados a partir da Semana 29.2016
80 VAGAS para os melhores Novos
Líderes Empreendedores em pontuação,
desde que cumpram o critério mínimo:
• Ter 24 Corações Ativos de Grupo
• Ter 8 Recrutas Integrados (graduados
no Programa Integrando Corações*)
• Ter 1 Nomeação Produtiva de Grupo

Tabela de Pontuação
Além destas, teremos pontuações
extras durante a qualificação.
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

• Ser, no mínimo, Vanguardista na média do período,

Semanas 29 a 32.2017 = 15.000 pontos

com mínimo de R$ 800,00 em Vendas Nutrimetics

Semanas 33 a 36.2017 = 10.000 pontos

Líderes Veteranos
- nomeados até a Semana 28.2016
134 VAGAS para os melhores Líderes Veteranos
em pontuação, desde que cumpram
o critério mínimo:
• Ter 36 Corações Ativos de Grupo
• Ter, no mínimo, 13 Recrutas Integrados
(graduados no Programa Integrando Corações*)
• 1 Nomeação Produtiva de Grupo
• Ser, no mínimo, Vanguard Bronze, com a média do
período, mínimo R$ 1.600,00 em Vendas Nutrimetics

Semanas 37 a 40.2017 = 5.000 pontos
Integrados
Recrutas Integrados variam conforme
a tabela de premiação do incentivo e pontos
serão contabilizados no momento de apuração,
que acontece de 3 em 3 meses.
Considerações
- Participantes não podem estar em débito.
- Vendas e Recrutamento do Grupo/Distrito, se
nomeados dentro do período de qualificação
do incentivo, contarão para o Grupo/Distrito
mãe durante todo o período de qualificação**
- Os nomeados fora do período

Novos Empresários

de qualificação terão somente suas

- nomeados a partir da Semana 29.2016

vendas contadas para o Grupo mãe

20 VAGAS para os melhores Novos Empresários
em pontuação, desde que estejam no Círculo
da Excelência nível Bronze, na média do período:
• Ter 75 Recrutas e que, destes, no mínimo
25 sejam Recrutas Integrados (graduados
no Programa Integrando Corações*)
• Ter 3 Nomeações Produtivas de Distrito
• Ter R$ 4.000,00 em Vendas Nutrimetics
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dentro do período das 13 semanas,
conforme tabela Vanguard.
- Nomeação com grau de parentesco
direto não contam.
- Vendas precisam ser pagas até a última
semana de qualificação, ou seja, pagamentos
posteriores não contam.
- Os parentes de Distribuidores
que são parte da Força de Vendas
não participarão da viagem.

* Serão considerados os Novos Consultores Integrados desde que sejam recrutados durante o período de qualificação do incentivo.

**Não contam para o programa Vanguard, apenas para o incentivo.

de qualificação, desde que tenham, no mínimo,

Constelação das Estrelas

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

Constelação das Estrelas

Os Consultores 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 todos os Vitrines, terão um reconhecimento
especial: participarão de um evento exclusivo, com um jantar de gala com
acompanhante e um reconhecimento individual.

Cerimônia
Especial

E mais! Ao completar 13 períodos consecutivos como
Estrela Dealer, em qualquer nível, você será reconhecido
em uma cerimônia especial em sua Distribuição.
Treinamento com o iTUP
No iTUP, você terá acesso à Trilha de Aprendizagem
Crescendo com a Tupperware, exclusiva para
o Consultor que deseja tornar-se Estrela Dealer.
Acesse o treinamento no prédio
do iTUP: tuppercity.com.br

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

Ranking de Vendas

Os melhores em
vendas do Brasil
Parabéns aos melhores Consultores e Líderes Empreendedores
que se destacaram em vendas durante o Vitrine 3.2017!
Quer ver seu nome aqui também? Inspire-se nestas pessoas!
Melhores Consultores em Vendas 		
Colocação Distribuição

Consultor

1º

Girassol

Gabriel de Alencar Rodrigues

2º

Orion

Maria Helena Lunardi Camargo

3º

Charme

Maria Elizangela dos Santos Silva

4º

Amor Perfeito

Mauro Wagner Madureira

5º

Vencedoras

Silvana Schirmer Reddiga

6º

Aliança

Aldeiza Maria Pereira

7º

Orion

Lourdes Terezinha Klein Bervian

8º

Campo Grande

Marcos Aurelio Gotardi

9º

Girassol

Anderson da Silva

10º

Orion

Luciani Werner Schmidt

“A minha dica de
sucesso é ter bom
relacionamento e
uma rede grande
de colegas e amigos. Para onde
eu vou, levo algum produto
para demonstrar. As redes
sociais também ajudam
muito nas vendas!”
Dica de
sucesso

Mauro Madureira, 4º lugar no Ranking de
Melhores Consultores em Vendas,
Distribuição Amor Perfeito, Niterói - RJ

Melhores Líderes Empreendedores em Vendas
Colocação Distribuição

Líder

1º

Campo Grande

Nadir Cardoso Evangelista

2º

Campo Grande

Margarida Gomes Sandim

3º

Zênite

Zenita Lucas de Sa Oliveira

4º

Raio de Sol

Silvana Alencar Amorim

5º

Excelência

Sueli Chaves Garducci

6º

Campo Grande

Debora Alves Moraes Gotardi

7º

Vencedoras

Marlene Gelati Nagao

8º

Excelência

Deisy Aparecida Pelegrino Pugliezi

9º

Campo Grande

Eliane de Souza Bernardes

10º

Planalto

Elisabete Soares Reis Novak
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Palavra de Vendas

Viajando com a Presidente:
vagas exclusivas Nutrimetics!

No Vitrine 8, temos o lançamento do Viajando com
a Presidente, que irá levar os classificados para curtir dias
incríveis em uma viagem nunca antes realizada pela
Tupperware Brands Brasil. Pela primeira vez, em
comemoração aos 2 anos da marca, a venda de produtos
Nutrimetics também contará na qualificação do incentivo.
Temos ainda vagas exclusivas para os melhores
Consultores e Líderes Nutrimetics.
Inicie este período com o pé direito, aproveitando todas
as oportunidades de indicação. Ativando dois corações,
você poderá conquistar um kit especial com 1 Quick Chef
e mais 3 Tigelas Elegância. Além disso, temos os
Incentivos de Atividade e o Desafio Tupperware. Eles
serão grandes aliados para que seus resultados sejam

surpreendentes e que você fique ainda mais perto
da classificação do Viajando com a Presidente.
No próximo período, iniciaremos a qualificação para
o Mega Encontro de Natal, um evento que reúne
as principais novidades em incentivos, produtos
e lançamentos para fazer de seu fim de ano um sucesso,
e que garante um prêmio incrível para os classificados.
Por isso, aproveite todas as oportunidades que
preparamos para garantir seus resultados e surpreenda-se
com as novidades que estão por vir. Boas vendas!

Rodrigo Senday
Vice-presidente de Vendas Tupperware Brands Brasil

Incentivo de Nomeação
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Nomeações
Especial para Líderes Empreendedores

*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 Líder Empreendedor nomeia um Consultor
do seu grupo para se tornar Líder Empreendedor.
Este Consultor, nomeado, forma o seu grupo
recrutando mais 8 Consultores.

Com 1 Nomeação Produtiva, ganhe:

Com 2 Nomeações Produtivas, 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

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 Distribuidor. Os brindes serão iguais ou similares aos apresentados nesta página.

Reúna-se com sua equipe e
discuta os próximos passos

Nutrimetics 2 anos

Realizações e conquistas:
Nutrimetics completa 2 anos
de sucesso no Brasil!
A beleza tem um poder transformador: vai além da aparência. Ela proporciona confiança!
A Nutrimetics chegou há dois anos no Brasil, trazendo produtos sofisticados de qualidade
internacional. Confira a trajetória da marca em nosso País.
Nossa história começa aqui!
1968

A Nutrimetics nasce na Austrália
e se expande em países como França
e Nova Zelândia.

Localizado em Sydney, na Austrália, o Beauty Lab, laboratório de beleza
da Nutrimetics, combina os benefícios de ingredientes selecionados com
tecnologia e inovação. Conta com um time de profissionais capacitados
e com o conhecimento adquirido em mais de 45 anos de pesquisas.

2015

Lançamento da linha de Maquiagem
e Perfumaria Feminina e Masculina.

A marca chega ao Brasil com seu
produto ícone: o Nutri Rich-Oil Manteiga
Hidratante. Com fórmula exclusiva,
contém o óleo de mais de 100 damascos
em cada frasco.
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2016
Por meio da Aula Show, a marca apresenta
os produtos Nutrimetics e seus benefícios para
a Força de Vendas, atingindo aproximadamente
4 mil pessoas.

Realizado em Poços de Caldas,
o Incentivo Nutrimetics celebra 1 ano
da marca no Brasil com treinamentos
de maquiagem, perfumaria
e reconhecimentos.

Lançamento da
Linha NC Express.

O Camarim Nutrimetics apresenta
o curso de automaquiagem, para Líderes
Empreendedoras e Empresárias com
participação de mais de 40 turmas.
94% das participantes acreditam que
o Camarim Nutrimetics aumentará seus
resultados de vendas.

2017
Lançamento do Treinamento Nutrimetics pelo
iTUP, com o objetivo de oferecer informações
sobre história da marca, a utilização dos produtos
e dicas de maquiagem.
Acesse o prédio do iTUP na Tupper City e conheça!

Em comemoração aos 2 anos
de Nutrimetics, a partir do Vitrine 8,
a família Nutri-Rich crescerá. O primeiro
lançamento é o Creme Hidratante
para as Mãos com óleo de damasco.

E muito mais!
/nutrimeticsbrasiloficial

/nutrimeticsbrasiloficial

/nutrimeticsbrasiloficial

nutrimetics.com.br

Tudo isso pode ser seu

Consultor, que
tal todos estes
produtos em
sua casa?
Nas páginas a seguir, veja como conquistar os
Incentivos de Indicação, Atividade e os Brindes
Especiais da Anfitriã do período.

14

Irlandia Liberato
Cristiana Mendes

Anfitriã Tupperware
São Paulo - SP

Consultora Tupperware
São Paulo - SP
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Incentivo de Indicação

Ativando 1 Coração = indicando 1 Novo Consultor

Com uma indicação,
salada seca e fresca,
pronta para consumir!

Exclusiva
para você!

Abertura para
escorrer a água:
não precisa abrir
a tampa

Ativando 1 coração, ganhe:

1 Centrífuga Tupperware 4 Litros

Pare a
Centrífuga com
apenas um toque
no botão!
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Para proteger
as fol has na
geladeira!

Lançamento!
Ganhe:

1 Conjunto composto por 5 itens:
1 Jarra Ilúmina 3,8 Litros
+ 4 Copos Íris 530ml cada

Tamanho
família!

Incentivo de Indicação

Ativando 1 Coração = indicando 1 Novo Consultor

Indicação é tudo e vale produtos
em policarbonato!
Ganhe:

1 Conjunto Elegância composto por 2 itens:

A tampa garante o fresc or r
do aliment o na ge ladeira po
mais temp o!

2 Tigelas Elegância 2 Litros cada
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Resistente:
não quebra como o vidro!

Ganhe:

1 Bolsa Importada Nutrimetics
Medidas: 280 x 230 x 190mm

Exclusiva
para você!

Para você se destacar nos encontros
de negócios e treinamentos!

Incentivo de Indicação

Quick Chef: tritura e mistura.
E muito mais produtos!
Com duas indicações
Ativando 2 Corações, ganhe:

1 Conjunto composto por 4 itens:
1 Quick Chef 1,3 Litro
+ 2 Tigelas Elegância 2,4 Litros cada
+ 1 Tigela Elegância 3,2 Litros

Além de servir, você
armazena o aliment o
na geladeira!
Surpreenda seus
convidados com este
conjunto!
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Confira a receita desta deliciosa Salada de Penne com Atum
na Casa da Consultora, na Tupper City.

Indiquei uma pessoa.
Como conquisto meu brinde?

• Você não pode estar em débito.
• O indicado deverá estar ativo*.

• Ter, pelo menos, um pedido mínimo no Vitrine 8.2017.
• Ter, pelo menos, um pedido mínimo entre
as Semanas 41 a 44.2017.

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

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 Consultores

Funil dosador: o azeite cai de
pouquinho sem precisar abrir!
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Alguns segundos e pronto!
Com as 3 lâminas, ele é
ideal para cortar ervas,
frutas e verduras

2 em 1: o Quick Chef
também mistura. Perfeit o
para preparar molhos!

Regra de Indicação Ativa
O Consultor indicado será considerado ativo 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 Consultor indicante deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no valor do pedido mínimo da Distribuição, entre as semanas 29
a 32.2017. Para o brinde ser entregue ao Consultor indicante, ele deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no período das semanas 41 a 44.2017, caso contrário,
perderá o direito ao prêmio.

Oportunidade Tupperware

Motivos para tornar-se um Líder
Empreendedor: treinamentos
e eventos exclusivos
Você, Consultor, pode se transformar
em um Líder Empreendedor
e ter diversas ferramentas de
aperfeiçoamento profissional
Seminário Vanguard
• Liderança inspiracional
• Gestão de pessoas
• Gestão do negócio e administração do seu grupo
• Dinâmicas para desenvolver sua comunicação
20

Treinamento Onda do Sucesso (2 módulos)
Rumo ao Bronze
• Benefícios e papéis de um Novo Líder
• Desenvolvimento para crescer ainda mais
Rumo ao Diamante
• Dicas de como ter uma equipe de sucesso
• A importância de um Líder Veterano
nomear Novos Líderes

iTUP
Na Trilha de Aprendizagem Crescendo com a Tupperware, para o Consultor, você conhecerá
uma Nova Líder Tupperware, que dá dicas para ser nomeado um Líder Empreendedor.
Acesse o treinamento no prédio do iTUP: tuppercity.com.br

Incentivo de Atividade

Para ganhar os brindes, os Consultores 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 29

Com sua atividade, ficou fácil
armazenar o que precisa!
de
Sempre fresquinhos e saborososo: acomgraa água
mantém os aliment os sem contat

Nova
cor!
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Armazene na geladeira
legumes e frutas inteir os
ou cortados

Com uma atividade mínima, ganhe:

1 Refri Box 400ml

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

1 Super Caixa 10 Litros
+ 1 Refri Box 400ml

Incentivo de Atividade

semana 30

Praticidade na
cozinha: é só
ficar ativo!

Nova
cor!

! Sem
A tampa se encaixa na formafre
acidentes na hora de levar ao ezer
22

Você pode encher
a forma por aqui!
Confira a receita desta
Manteiga Aromatizada Congelada
na Casa da Consultora, na Tupper City.

1 Forma de Gelo
+ 1 Caixa Versátil 2,5 Litros

Vitrine 08 | 2017

#CongelarSemSegredos

Validade deste Vitrine: Semanas 29 a 32 de___/___2017 a ___/___2017

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

Não é só congelar. É um
mundo de possibilidades...

AF_vitrine_08_R04.indd 1

Com o pedido
mínimo de sua
Distribuição,
adquira 3 Vitrines
Tupperware/
Nutrimetics 9.2017
por R$ 2,50.
Cod. 301013

5/17/17 17:52

BEA

semana 30

BEA Glitter: o primeiro produto
Tupperware, agora com muito brilho!
O Brinde Especial da Anfitriã chega com um brilho nunca visto antes.
Vai ficar fácil conquistar novas Anfitriãs e Experiências incríveis!
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 9.2017 (BEA Glitter
- 3º nível cód.: 802560 - 9 produtos) pode
ser adquirido antecipadamente para que
você já comece a levá-lo para suas Experiências
durante o Vitrine 8.2017 e garanta que novos
encontros aconteçam no próximo período.

1º BEA com
Glitter
500ml

750ml
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500ml
1,8L
1L

1L
2,6L

2,6L

6,5L

Os Novos Consultores 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

semana 31

Permanecendo ativo, você
prepara, molda e congela
deliciosos hambúrgueres
Seu freezer
organizado: as
bases se empil ham
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Nova
cor!

Com o Burguer Express,
aposte em receitas
caseiras e mais saudáveis,
feitas por você!
Com uma atividade mínima, ganhe:

1 Pragelinha 150ml

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

1 Criativa 3 Litros
+ 1 Burguer Express
por apenas R$

37,00 (cód.: 879055), e ganhe:

1 Pragelinha 150ml

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

Incentivo de Atividade

Para ganhar os brindes, os Consultores 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 32

Com a sua atividade,
produtos para armazenar
podem ser seus!
Básico e útil para
organizar a geladeira

Nova
cor!
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Armazene os frios
preferidos da família.
Com os empil háveis,
você ganha espaço!

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

1 Basic Line 5 Litros
+ 1 Mini Empilhável (com duas bases)
por apenas R$

35,00 (cód.: 879057).

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

Atividade Especial

atividade especial

É só ficar ativo para
completar sua coleção!
Pré-lançamento
exclusivo
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Conserve o sabor dos
aliment os por mais tempo!

Com no mínimo duas atividades durante
o período das Semanas 29, 30 e 31,
no valor de R$ 1.580,00 ou mais, ganhe:

1 Tupper Caixa Amido de Milho PB 1,1kg
+ 1 Tupper Caixa Biscoito PB 2,4 Litros
+ 1 Tupper Caixa Chá PB 200g

Nutrimetics

A família Nutri-Rich está crescendo!
Em comemoração aos 2 anos de Nutrimetics, apresentamos um grande
lançamento. Que tal demonstrar esta novidade em suas Experiências?
No Vitrine 8, a Nutrimetics traz um lançamento:
o Creme Hidratante para as Mãos. É enriquecido
com o mais puro óleo da semente de damasco
e contém ingredientes especialmente selecionados,
com vitaminas C e E, que promovem hidratação intensa
de mãos e cutículas.

LANÇAMENTO
Dicas para vender mais:
• Ideal para o dia a dia, hidrata
profundamente as mãos e cutículas.
• É dermatologicamente testado!
Pode ser usado em qualquer tipo de pele.
• Possui rápida absorção.
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Fórmula
exclusiva
Mãos macias
e suaves com
t oque sedoso
Neste ano, a marca lançará produtos
da família Nutri-Rich. Aguarde!

Conheça a Nutrimetics
Marca de origem australiana, com mais de 45 anos de mercado,
presente também em países como França e Nova Zelândia. Desde
2015, traz para o Brasil a exclusividade de produtos altamente
selecionados, sofisticados e inovadores.

Confidence
becomes you*

UMA CARREIRA
QUE DESENVOLVE
PESSOAS
“Posso dizer que tenho
‘polietileno no sangue’,
de tanto que sou apaixonada
por esta empresa. Quando
vim para o Pará, não foi fácil.
Mas pensei: eu confio em mim.
Vou transformar o Pará.
E foi isso o que aconteceu.”
E para você, como a confiança
transformou sua vida?
Conheça esta e outras histórias inspiradoras em:
www.tupperware.com.br/confidence

Andrea

Distribuição
Espetáculo
Belém - PA

*A Confiança Transforma Você

