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A melhor do mundo pela 3ª vez!
“Somos todos uma única família,
acredite em seu trabalho!”
Sandra Márcia, Distribuição Tropical, Cuiabá - MT
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Você sabia que para o Vitrine 6.2017 teremos dois temas
para explorar o potencial das regiões brasileiras? O Vitrine
#FestaJunina traz especialmente aos consumidores do Norte
e Nordeste dicas para fazer delícias da época. Já o Vitrine
#JantarParaDois, voltado para as demais regiões do País,
apresenta produtos incríveis para fazer um jantar inesquecível.
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Fondue Express é aquele pro mais
que vai fazer o inverno muit o
aconchegante a dois!
m as Tupper Caixas,
A festança está per feita! Co
da mais
todas as receitas juninas ficarãoso ain
ientes
saborosas, pois elas conservam ingred
por mais tempo

Vitrine 06 | 2017

De derreter
os corações

AF_vitrine_06_R04.indd 1

O mês da festança
chegou, sô!
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Integrando Corações

Manter-se
com sucesso
Estar entre as Melhores Distribuições Tupperware
do Mundo requer muita dedicação e confiança. Mais
desafiador do que chegar a uma posição de destaque
no Ranking Mundial é manter-se lá. Para isso, é
preciso ter foco e objetivos bem definidos, além,
claro, de sinergia com sua equipe.

Palavra de Vendas
Incentivo de Nomeação
Ranking de Vendas
Super Seminário 2017
Realeza Vanguard
Reunião de Distribuidores 2017
Na Capa

Parabéns, Distribuição Tropical! Agradecemos você,
Sandra Márcia, e toda a sua Força de Vendas por esta
conquista. Ser a 1ª do mundo pela 3ª vez consecutiva
é muito inspirador e motivo de muito orgulho
e celebração!

Abertura dos Incentivos
Incentivo de Indicação
Oportunidade Tupperware

Este resultado é um exemplo que nos motiva
a sermos melhores. Como podemos fazer isso?
Tenha confiança em si e nas pessoas, dando
oportunidade para que elas se desenvolvam
com você. Mantenha o foco, reveja seus objetivos
quando julgar necessário, siga sempre em frente
e um caminho de sucesso se abrirá para você!
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Incentivo de Atividade
BEA Antecipado
Atividade Especial
Nutrimetics
Confidence Becomes You

Paola Kiwi Levenstein

Presidente Tupperware Brands Brasil
3/24/17 16:50

Os produtos podem sofrer variações de cor, de acordo com o processo gráfico.
Os itens de ambientação utilizados nesta revista não acompanham os produtos.

Na Capa

Distribuição Tropical é reconhecida
pela 3ª vez consecutiva como
a nº1 do mundo e nº1 do Brasil!
pág.

Leia mais
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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.
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Experiência

A voz da Experiência

Gostinho de
quero mais!

Nossos(as) Consultores(as) compartilham suas
Experiências para você aproveitar todas as oportunidades
de negócio que a Tupperware oferece.

Receita de Bolo Prestígio, enviada por Genilza
Nogueira, preparada com os produtos do Kit
Inicial do Programa Integrando Corações.

“A Tupperware é muito importante para mim. Desde que comecei a vender os
produtos e fazer Experiências, tudo mudou em minha vida. Todos os objetivos
que tracei, conquistei nesta empresa.”

Tempo de preparo: 20 minutos
Rendimento: 12 fatias
Calorias por porção: 389 kcal

Genilza Nogueira, Consultora Estrela Dealer, Distribuição Tropical - MT

Ingredientes
• ½ xícara de açúcar
• 1 ½ xícara de farinha de trigo
• 1 xícara de chocolate em pó
• ½ xícara de óleo
• 1 xícara de leite
• 4 ovos
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• 1 lata de leite condensado
• 1 coco fresco sem casca
Modo de preparo
Recheio e cobertura
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1. Rale o coco fresco na Prática, misture
metade dele com o leite condensado
e reserve a outra metade.
Bolo

Primeiro Passo
Genilza diz que, para fazer uma Experiência de sucesso,
é necessário conhecer bem o produto e entender todas
as possibilidades que ele oferece, para que
a demonstração seja bem aproveitada.

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

Genilza conta que 2016 foi
um ano muito gratificante,
pois foi reconhecida como
a melhor Consultora do
Ano da Distribuição
Tropical. Sua Distribuidora,
Sandra Márcia, teve um
papel fundamental nesta
conquista, pois além da
motivação constante que
ela promove em sua Força
de Vendas, a história
de vida de Sandra
é muito inspiradora.

Experiência de sucesso
Para ter bons resultados em sua demonstração,
ela elege um produto de destaque em cada Vitrine,
estuda e testa receitas nele, para que esteja mais
segura na hora da demonstração. No último ano,
a Consultora apostou todas as fichas no Speedy Chef
e se preparou com o objetivo de encantar
seus(suas) clientes com o produto.

1. Coloque todos os ingredientes, exceto o
fermento em pó, em uma Criativa e misture
bem até virar um creme liso e homogêneo.
2.		Acrescente o fermento e misture
delicadamente até incorporar.
3. Transfira esse creme para a Múltipla, sem o
escorredor, e leve ao forno de micro-ondas
por 12 minutos à potência máxima.
4.		Retire do forno de micro-ondas e, aguarde
esfriar um pouco e desenforme.
5. Corte o bolo ao meio no sentido horizontal,
espalhe a mistura de coco ralado e leite
condensado sobre uma das metades.
6. Cubra-a com a outra metade e polvilhe
o restante do coco ralado sobre o bolo.

Oportunidade Tupperware
Hoje, Genilza é muito feliz por fazer parte da Tupperware.
“A empresa é uma incentivadora na realização de
sonhos. Por isso, em cada Experiência que realizo,
sei que poderei levar aos meus clientes todas as
possibilidades que a Tupperware oferece.”

Confira esta deliciosa receita
de Bolo Prestígio na Tupper City.
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Novo(a) Consultor(a): seu Kit Inicial como você nunca viu!

Tigelas Criativa em 4 tamanhos

“O Programa dá a oportunidade de
construir uma carreira. Ficando ativa em
cada semana, os produtos saem super em
conta. Vale a pena arriscar e enfrentar os
desafios. E, para isso, a Tupperware ajuda
muito, você nunca está sozinha.”

Novo(a) Consultor(a): o Programa Integrando Corações completa 2 anos e agora traz o Kit Inicial com uma
6ª atividade exclusiva, somente durante o período da Revista Você Pode 6.2017: um kit composto por 4 Tigelas
Criativa de diferentes tamanhos para que você incremente ainda mais as suas Experiências. Assim como o encaixe
perfeito da tampa e da base, a Tupperware se encaixou na vida da Consultora Maria Ferreira, que participou do
Programa Integrando Corações e alcançou as 5 atividades, tornando-se uma Consultora integrada. Conheça!

Em dezembro de 2016,
Maria decidiu transformar
sua vida: começou as suas
vendas com a ajuda do Kit
Inicial. Ao conquistar
a 1ª atividade, se deu
conta do que tinha em
mãos: produtos que abriria
portas... Portas de amigos,
e familiares.

* Será considerado o valor que for maior.
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1a atividade

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

#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!

Na 2ª atividade,
Maria adquiriu A Jarra.
Além das Experiências
agendadas, ela viu
potencial em divulgar
os produtos enviando
mensagens via
Whatsapp para seus
contatos.

Confiante e ativa,
Maria adquiriu a
3ª atividade. A Múltipla
foi testada e aprovada
nas Experiências e,
assim, foi rápido ganhar
novas clientes.

Maria Ferreira, Consultora, Distribuição Zênite,
Belo Horizonte - MG

6ª atividade
exclusiva!
A 6ª atividade é mais
um incremento para
seu Kit Inicial.

A Prática, adquirida
na 4ª atividade, é um
produto multiuso que
despertou ainda mais o
interesse em demonstrar
para suas clientes.

Para completar
o seu investimento,
na 5ª atividade, Maria
adquiriu o Turbo Chef,
um produto com inúmeras
funcionalidades e
que encanta todas as
pessoas durante as
demonstrações.

Você poderá adquirir por R$ 20,00 o Kit Criativa
(composto por 4 Tigelas Criativa) com
atividade no valor de R$ 290,00 ou o pedido
mínimo da sua Distribuição*, desde que
esteja dentro do período das 12 semanas.
Incentivo exclusivo durante o período
da Revista Você Pode 6.

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
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2a atividade

3a atividade

4a atividade

5a 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*.

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*.

Líder Empreendedor(a) também
está em nossos corações!
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).

Fique ligado na TV Tupperware durante o Vitrine 6.2017! O quadro Me Leva Tupperware
abordará todos os benefícios do Programa Integrando Corações e como um(a)
Consultor(a) Integrado(a) pode aproveitar todas as oportunidades
que o nosso negócio oferece e crescer dentro da Tupperware.

Palavra de Vendas

Programa Integrando Corações:
sucesso completa 2 anos!

No período do Vitrine 6.2017, estamos completando 2 anos
do Programa Integrando Corações. Durante este tempo,
vimos diversas pessoas tendo a oportunidade de crescer
e se tornar um(a) Consultor(a) de sucesso com o apoio
do nosso Kit Inicial. Por isso, é essencial que Líderes
Empreendedores(as) e Consultores(as), ao compartilhar
a Oportunidade Tupperware com alguém, expliquem sobre
o Programa e falem de sua importância como ferramenta de
sucesso e crescimento pessoal deste(desta) novo(a) recruta.

vendas e fazer Experiências incríveis. Além disso, trazemos
brindes de Indicação imperdíveis, já com a cor da Super
Semanas de Recrutamento, como a Garrafa Térmica:
um dos produtos mais desejados! Aproveite para conquistá-la,
potencialize seu recrutamento e garanta as Super
Semanas de Recrutamento com chave de ouro,
aumentando seu grupo neste Vitrine.
Até mais!

Já você, Consultor(a), que ainda está nas 12 primeiras
semanas e ainda não adquiriu o kit, aproveite e garanta
Rodrigo Senday
o seu! Ele será o principal material para auxiliá-lo(la) em suas
Vice-presidente de Vendas Tupperware Brands Brasil
Incentivo de Nomeação

Nomeações
8 Especial para Líderes Empreendedores(as)

Período de qualificação: Semanas 13 a 24.2017

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:

1 Amplificador de Voz

Dimensões: 10 x 9 x 4 cm / Potência: 5w

Acompanha
microfone

1 Mochila em Náilon para Computador
personalizada Tupperware
Dimensões: 49 x 29 x 13 cm

Alt o-falante com
excelente alcance de
voz, per feit o para
realizar suas reuniões
e moviment os de campo

- Entrada para pen drive com capacidade de até 16GB
- Entrada auxiliar P2 (3,5mm) para MP3 Player, CD-Player, notebook e outros
- Possui Rádio FM digital, com busca automática de alta sensibilidade
*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.

iais
Você pode levar seu computadaror e mater
importantes para onde precis

Ranking de Vendas

Os melhores em
Vendas do Brasil
Estes(as) foram os(as) melhores Consultores(as) e Líderes Empreendedores(as) que se destacaram em Vendas
durante o Vitrine 1.2017. Quer ver seu nome aqui também? Inspire-se nestas pessoas!
“Uma das minhas
dicas de sucesso
Dica de
sucesso é fazer um relatório
de Vendas durante
os Vitrines, para
que eu consiga analisar quais
produtos consegui vender bem.
Depois, checo se estes
produtos vão continuar
e compro para manter um
estoque a pronta-entrega.”

Melhores Consultores(as) em Vendas
Colocação Distribuição

Consultor(a)

1º

Girassol

Gabriel de Alencar Rodrigues

2º

Girassol

Pâmela Caroline Prado Rodrigues

3º

Campo Grande

Marcos Aurélio Gotardi

4º

Orion

Lourdes Terezinha Klein Bervian

5º

Orion

Maria Helena Lunardi Camargo

6º

Central Marília

Tereza Zanini Pereira

7º

Orion

Vera Rejane Bender Engeroff

8º

Tropical

Genilza da Silva

9º

Força Gaúcha

Neiva Leonor Machado da Silva

10º

Espetáculo

Thaís Reis Marques

Gabriel de Alencar Rodrigues,
Consultor, Campinas - SP

Melhores Líderes Empreendedores(as) em Vendas
Colocação Distribuição

Líder

1º

Campo Grande

Nadir Cardoso Evangelista

2º

Raio de Sol

Silvana Alencar Amorim

3º

Campo Grande

Margarida Gomes Sandim

4º

Vencedoras

Marlene Gelati Nagao

5º

Excelência

Deisy Aparecida Pelegrino Pugliezi

6º

Zênite

Zenita Lucas de Sá Oliveira

7º

Campo Grande

Débora Alves Moraes Gotardi

8º

Ciranda

Erika Norjosa Werner

9º

Ciranda

Inês Helena Ceciano Soares

10º

Fênix

Maria Josélia Rodrigues Menezes
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Super Seminário 2017

Realeza Vanguard

Você já imaginou fazer
parte de uma Realeza?
Em uma das noites do Super Seminário, o evento mais importante
da Tupperware, acontece o reconhecimento da Realeza Vanguard
com uma cerimônia inesquecível.

2017

Período de qualificação:
Semanas 33.2016 a 32.2017
Especial para: Líderes
Empreendedores(as)
e Empresários(as)
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Penúltimo
período de
qualificação

Todo ano, no Super Seminário,
a Tupperware realiza o
reconhecimento da Realeza
Vanguard que nomeia os(as)
melhores Líderes
Empreendedores(as)
e Empresários(as) do Brasil.

Você na Costa do Sauípe!
Período de qualificação: Semanas 9 a 28.2017
Especial para: Consultores(as), Líderes Empreendedores(as), Empresários(as) e Distribuidores(as)
Confira as regras para participar do evento na Tupper City.

Garanta seu lugar no Super Seminário 2017 e participe do maior evento da Tupperware Brands Brasil.
O período de qualificação está terminando, falta pouco para reunirmos os(as) melhores Consultores(as), Líderes
Empreendedores(as), Empresários(as) e Distribuidores(as) em um resort 5 estrelas, na Costa do Sauípe - BA.

Brownie Wise: os(as) 5 melhores Líderes
Empreendedores(as) em Recrutamento, desde que
estejam entre os(as) 50 melhores em Vendas do Brasil.
Príncipes e Princesas: os(as) 10 melhores Líderes
Empreendedores(as) em Vendas Absolutas do Brasil,
desde que cumpram os critérios mínimos:
- Ser Vanguardista Platina na média do período
11
- Ter 100 indicações ativas no grupo
- Ter 4 nomeações produtivas no período
Rei e Rainha: o(a) melhor Líder Empreendedor(a)
em Vendas Absolutas do Brasil, desde que cumpra os
critérios mínimos:
- Ser Vanguardista Platina na média do período
- Ter 100 indicações ativas no grupo
- Ter 4 nomeações produtivas no período
Duques e Duquesas: os(as) 10 melhores
Empresários(as) em Vendas Absolutas do Brasil, desde
que estejam dentro do Círculo da Excelência Ouro na
média do período.
Imperador e Imperatriz: o(a) melhor Empresário(a) em
Vendas Absolutas do Brasil, desde que esteja dentro
do Círculo da Excelência Ouro na média do período.

Premiação
Categoria

Reconhecimento

Nível

Prêmio

Líder Empreendedor(a)

Brownie Wise

5 melhores

iPad

Líder Empreendedor(a)

Brownie Wise

6º a 10º melhores

Tablet

Líder Empreendedor(a)

Príncipe e Princesa

10 melhores

Notebook 2 em 1 (vira Tablet)

Líder Empreendedor(a)

Príncipe e Princesa

11º a 25º melhores

Tablet

Líder Empreendedor(a)

Rei e Rainha Vanguard

Melhor Líder Nacional

Macbook + Carro 0 km

Empresário(a)

Duque e Duquesa

10 melhores

Notebook 2 em 1 (vira Tablet)

Empresário(a)

Duque e Duquesa

11º a 25º melhores

Tablet

Empresário(a)

Imperador e Imperatriz Vanguard

Melhor Empresário(a) Nacional

Macbook + Carro 0 km

Reunião de Distribuidores 2017

Na Capa

Abertura da Reunião de Distribuidores 2017
Paola Kiwi, Presidente da Tupperware Brands Brasil,
abre a Reunião de Distribuidores 2017.

#LoucosPorTupperware
Luíza Souza, Vice-Presidente
de Marketing, e Rodrigo Senday,
Vice-Presidente de Vendas,
lançam o tema do Vitrine 5.2017
#LoucosPorTupperware.

Reconhecimento - Olimpíadas Tupperware
A Distribuição campeã das Olimpíadas Tupperware 2016 foi
a Distribuição Zênite. Ela obteve a maior quantidade de medalhas
de ouro e foi reconhecida com um Recruta Móvel.
Parabéns, Zênite! Belo Horizonte - MG
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Reconhecimento Super Semanas 2017
A Distribuição que mais superou o objetivo de vendas durante o Vitrine 1.2017
foi reconhecida com um Recruta Móvel! Parabéns, Distribuição Abaeté! Salvador - BA

Reconhecimento
Viagem dos
Distribuidores
Os Distribuidores Tupperware
que conseguiram se superar
conquistaram uma incrível
viagem para Amsterdã!
E, além disso, um grupo
especial de Distribuidores
foi reconhecido com mais
duas noites em Frankfurt.
Parabéns a todos!

#AmsterdãEuVou

É tricampeã!
Distribuição Tropical é
novamente reconhecida
como a Distribuição
nº 1 do Brasil e do mundo!

A Distribuição Tropical, liderada por
Sandra Márcia, foi reconhecida durante
a noite de cerimônia dos Melhores
do Mundo como a Distribuição
nº 1 no Brasil e no Mundo, pela 3ª vez
consecutiva! Em uma entrevista
exclusiva para a revista Você Pode,
ela conta como chegou ao topo
e como a Força de Vendas foi
fundamental para mantê-la
neste lugar.
Qual é o segredo para a Tropical
manter-se durante três anos
consecutivos a melhor
Distribuição do mundo?
Sandra Márcia - Procuramos
sempre estar próximos da Força
de Vendas e também capacitá-la.
Chegar ao topo é fácil, difícil é
manter-se lá. Este já foi um grande
desafio, mas o maior é crescer em
uma época de dificuldades. Então,
oferecemos a Oportunidade
Tupperware.

Sandra Márcia e Maurício Cordeiro

Qual foi sua maior motivação
para ingressar na Tupperware?
Sandra Márcia - Antes da
Tupperware, eu era costureira e
trabalhava duro para que pudesse
dar tudo de melhor para os meus
filhos. Quando descobri que com a
Tupperware eu podia mudar minha
vida, construí uma carreira com
planejamento e metas. Sempre
me dediquei ao meu trabalho
com muito amor.

Qual a mensagem que você
deixaria para toda a Força de
Vendas da Tupperware?
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Sandra Márcia - Primeiramente,
quero agradecer toda a nossa
Força de Vendas por sermos
tricampeã mundial. Para toda a
Força de Vendas da Tupperware,
deixo meu legado, que é a
confiança. Num mundo tão
complicado como o de hoje, tudo
o que as pessoas precisam é que
acreditemos nelas.

Melhores Distribuições no Brasil e no Mundo*
Brasil
Mundo

1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar

5º Lugar

6º Lugar

7º Lugar

8º Lugar

9º Lugar

10º Lugar

1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar

6º Lugar

7º Lugar

8º Lugar

9º Lugar

10º Lugar

11º Lugar

Distribuição
Tropical

Distribuição
Espetáculo

Distribuição
Planalto

Distribuição
Abaeté

Distribuição
Fantástica

Distribuição
Zênite

Distribuição
Grande Vitória

Distribuição
Aliança

Distribuição
Girassol

Distribuição
Constelação

Batemos o recorde com um grande número de Distribuições presentes no Ranking Mundial*
e que também fazem parte do seleto grupo TOP 10 Brasil, ocupando posições privilegiadas.

*TOP 100 no Mundo - Categoria Vendas

Em fevereiro, a Tupperware Brands
Brasil realizou a Reunião dos
Distribuidores 2017, evento com
duração de 5 dias, cheio de emoção
e lançamentos para todas as
Distribuições do Brasil.

Abertura dos Incentivos

Consultor(a), 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.
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Luana Oliveira
Anfitriã Tupperware
São Paulo - SP

Alexandre de Brito
Consultor Tupperware
São Paulo - SP
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Incentivo de Indicação

Incentivo de Indicação

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

Indique Novos(as) Consultores(as)
e organize sua cozinha!
Ativando 1 coração, ganhe:

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

Com 1 indicação, produtos
incríveis podem ser seus
Ganhe:

1 Conjunto da Linha Modular
Oval Plus composto por 4 itens:

2 Microplus Redondo Rosa Quartzo 3,5 Litros cada

1 Modular Oval Plus 1,1 Litro
+ 1 Modular Oval Plus 1,7 Litro
+ 1 Modular Oval Plus 2,3 Litros
+ 1 Modular Oval Plus 2,9 Litros

Pré-lançamento!
Em 1ª mão
para você,
Consultor(a)
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O encaixe da tampa
de proteção é per feit o!
Eficiente: direto do
micro-ondas para a mesa!

Deslize a tampa
para abrir!

É possível ver
o aliment o!
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Nova
tampa!

Fragrância dura
por horas na pele

Ganhe:

1 Conjunto de Tigelas Prisma
composto por 3 itens:

1 Tigela Prisma Rosa Quartzo 3,5 Litros
+2 Tigelas Prisma Rosa Quartzo 500ml cada

Acompanha tampa para conservar
sua refeição na geladeira!

Prático: a tampa desencaixa didora!
e serve também como col her me

Textura cremosa
com alta fixação

Ganhe:

1 Conjunto Nutrimetics composto por 3 itens:

Inspirada nos cristais,
mas é pur o policarbonat o!

Lápis com pincel
esfumador e apontador!

1 Paris Deo-Colônia Feminina 100ml
+1 NC Batom Hydra Brilliance Candy 3,5g
+1 NC Lápis Retrátil Marrom para Olhos à prova d’água 0,35g

Incentivo de Indicação

Suas indicações valem
este conjunto incrível!

Garrafa na posição vertical:
mesmo aberta, a tampa não
permite a saída do vapor!

A cor
das Super
Semanas
para você!

Bonitas e práticas, seu design
facilita o empil hamento

Ativando 2 Corações, ganhe:

1 Conjunto composto por 3 itens:
1 Tigela Design Rosa Quartzo 3,5 Litros
+1 Tigela Design Rosa Quartzo 5,5 Litros
+ 1 Garrafa Térmica 1 Litro

Perfeita para armazenar e
servir tudo o que você deseja!
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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)
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Policarbonat o!

Café
Quentinho
por até

12

horas!

Confira a receita destes deliciosos Minibolos
na Casa da Consultora, na Tupper City.

Indiquei uma pessoa.
Como conquisto meu prêmio?
• Você não pode estar em débito.

• O(a) indicado(a) deverá estar ativo(a)*.
• Ter, pelo menos, um pedido mínimo no Vitrine 6.2017.
• Ter, pelo menos, um pedido mínimo entre
as Semanas 33 e 36.2017.

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.

Abertura inteligente: três
posições de uso na tampa!
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 21 a 24.2017. Para o brinde ser entregue ao(à) Consultor(a) Indicante, ele(a) deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no período das Semanas 33
a 36.2017, caso contrário, perderá o direito ao prêmio.

Oportunidade Tupperware

Incentivo de Atividade

Consultor(a): 6 motivos para
você se tornar um(a) Líder
Empreendedor(a) e lucrar mais
Você, Consultor(a), pode se tornar um(a) Líder Empreendedor(a) e conquistar muitos
benefícios, além de manter aqueles que você já tem. Confira!
1. Você continua com os benefícios
que já tem como Consultor(a)

2. Ganhos mensais atrelados ao

desenvolvimento do seu grupo

3. Viagens nacionais e internacionais
4. Treinamentos focados em seu
desenvolvimento profissional

5. Incentivos exclusivos de produtos

Tupperware e/ou materiais de apoio
para o seu negócio
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6. Incentivos do Programa Integrando

Corações, conforme Consultores(as)
integrados(as) do seu grupo

Para se tornar Líder, basta recrutar 8 pessoas e ter um total de R$ 4.650,00 em vendas.

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 21

Com sua atividade, surpreenda
ao servir!
Com um único toque!
É fácil fechar
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Com uma atividade mínima, ganhe:

1 Tigela Sensação Púrpura 350ml
Com uma atividade no valor de R$ 580,00
(1º nível do BEA), ganhe:

1 Tigela Sensação Púrpura 350ml
+ 1 Tigela Sensação Púrpura 1,2 Litro
+ 1 Tigela Sensação Púrpura 1,8 Litro

Incentivo de Atividade

BEA Antecipado

semana 22

Pré-lançamento para
você, Consultor(a)!
É só ficar ativo(a)

semana 22

Você sabe o que é o Brinde
Especial da Anfitriã (BEA)?

A cada revista
Você Pode, mais
opções para
você completar
sua coleção

É um conjunto de produtos especialmente desenvolvidos para você presentear quem abre a porta de casa
para suas Experiências! O BEA do Vitrine 7.2017 (3º nível cód. 802467) pode ser adquirido antecipadamente
para que você já comece a levá-lo para suas Experiências durante o Vitrine 6.2017 e garanta que novos
encontros aconteçam no próximo período.
BEA Delícia de Lanche
Com este BEA, sua Anfitriã poderá armazenar alimentos prontos para
o consumo em diversas quantidades, como aquelas delícias que acompanham
a hora do chá ou o lanche da tarde e as reuniões com amigos.

Pães, biscoit os, sanduíches
e bolinhos: aqui tem lugar
para todos eles!
550ml
cada

Alimentos
protegidos e
saborosos por
mais tempo
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4,5L

Base escura,
não mancha

1,1L

Vitrine 06 | 2017

De derreter
os corações

Validade deste Vitrine: Semanas 21 a 24 de___/___2017 a ___/___2017

#JantarParaDois

AF_vitrine_06_R04.indd 1

3/24/17 16:48

Com pedido mínimo da
Distribuição, adquira: 1 Jogo
de Vitrines Tupperware
/ Nutrimetics 7.2017
por apenas R$ 2,50
(3 unidades). Verifique com
seu(sua) Distribuidor(a).
Cod. 301009

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

1 Tupper Caixa Mate PB 600g
+ 1 Tupper Redondinha Açúcar PB 400g
+ 1 Tupper Redondinha Chocolate PB 400g

2,3L

Incentivo de Atividade

Incentivo de Atividade

semana 24

Com sua atividade, conquiste
soluções fáceis para conservar
sua refeição
Guarde seu Porta
Tudo na geladeira
ou no freezer

Vedação da
tampa deixa
tudo mais
fresquinho!
24

Decoração exclusiva
Confira a receita desta deliciosa
Torta de Frango com Milho e Requeijão
na Casa da Consultora, na Tupper City.

Com uma atividade mínima, ganhe:

1 Potinho Oriental 140ml

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

1 Porta Tudo Púrpura 3,7 Litros
por apenas R$

35,00 (cód.: 878989), e ganhe:

1 Potinho Oriental 140ml

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 23

Continuando ativa, você pode
servir refeições tamanho família!
Base texturizada:
evita riscos

Encaixe per feit o
da tigela na
própria tampa!
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Com uma atividade no valor de R$ 580,00
(1º nível do BEA), adquira:

1 Tigela Murano Púrpura 7,5 Litros
por apenas R$

37,00 (cód.: 878991).

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

oportunidade única nutrimetics

Com sua atividade,
é hora de servir
com bom gosto
Em
tamanho
família!

Consultor(a): você
pode ganhar um
produto exclusivo
Nutrimetics!
A Nutrimetics apresenta exclusivamente
para você, Consultor(a), o Creme
Hidratante Corporal Iluminador.

Brilho e decoração
exclusivos: sua mesa
mais linda e decorada!

Tampa abre e fecha
com facilidade, basta
apertar o botão

Com fórmula exclusiva contendo
Partículas Bronze, Óleo de Semente
de Damasco e Vitamina E, deixará sua
pele iluminada, além de proporcionar
hidratação e suavidade.

portado!
Pr odut o im
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Exclusivo
durante o
Vitrine
6.2017

Hidrata e ilumina a pele!

Bico facilita na
hora de servir
Com o valor de venda de R$ 160,00*
em produtos Nutrimetics durante o
Vitrine 6.2017, ganhe**:

Com no mínimo duas atividades durante
o período das Semanas 21, 22 e 23,
no valor de R$ 1.580,00, ganhe:

1 A Jarra Ilúmina Oriental 3,8 Litros

Imagens meramente ilustrativas.

Imagens meramente ilustrativas.

1 Creme Hidratante
Corporal Iluminador 125ml

A Nutrimetics é uma marca de cosméticos de origem australiana,
com mais de 45 anos de mercado, presente também em outros
países, como França e Nova Zelândia.
*O valor mínimo em venda de R$ 160,00 em produtos Nutrimetics deve ser realizado em uma única atividade, não sendo acumulativo.
Válido somente para os produtos Nutrimetics com os códigos ilustrados no Vitrine 6.2017.
**Limitado a 1 unidade do Creme Hidratante Corporal Iluminador 125ml por Consultor(a) durante o período do Vitrine 6.2017 ou enquanto durar o estoque.
Na falta do produto, atenderemos com outro produto Nutrimetics.

Confidence
becomes you*

TUPPERWARE:
AMOR À
PRIMEIRA VISTA

“Estar na Tupperware é algo
mágico. Não tem segredo,
tem trabalho. Eu nunca
imaginei chegar até aqui.”
E para você, como a confiança
transformou sua vida?
Conheça esta e outras
histórias inspiradoras em:
www.tupperware.com.br/confidence

Andréa

Distribuição
Modelo

Parauapebas
PA
*A Confiança Transforma Você

