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Há 41 anos, somos todos
#LoucosPorTupperware.
Venha comemorar nosso
aniversário com a gente!

quebra de recordes

Como eu participo?
São 160 vagas para comemorar
o aniversário de 41 anos da Tupperware
Período de qualificação:
Semanas 17 a 20.2017

41 anos

Consultores(as)

de Tupperware!

Venha para São Paulo com a Tupperware
comemorar nossos 41 anos!

30 vagas, para os(as) melhores
Consultores(as) em Vendas do Brasil

São 160 vagas para
comemorar nosso
aniversário em
São Paulo

É hora de comemorar com a gente suas conquistas em um evento repleto
de animação, alegria e muito entusiasmo. Será uma grande festa cheia
de reconhecimentos, incentivos e show exclusivo, tudo preparado
especialmente para todos nós, #LoucosPorTupperware. A festa já tem data
e local definidos. Acontecerá no dia 14 de agosto, em São Paulo, capital.

Novos(as) Líderes Empreendedores(as)
- nomeados(as) a partir da Vitrine 3.2016
40 vagas, para os(as) melhores Novos(as)
Líderes Empreendedores(as) que quebrarem
o próprio recorde em Vendas Absolutas de
Grupo* e que atingirem os critérios mínimos:
- Ser Vanguardista no período

Show exclusivo

O Recruta Móvel pode
ser da sua Distribuição!

- Ter 8 Recrutas ativos(as) no período
Líderes Empreendedores(as) Veteranos(as)
- nomeados(as) até o Vitrine 2.2016
50 vagas, para os(as) melhores Líderes
Veteranos(as) que quebrarem o próprio
recorde em Vendas Absolutas de Grupo*
e que atingirem os critérios mínimos:
- Ser Vanguard Bronze
- Ter 10 Recrutas ativos(as) no período
Novos(as) Empresários(as)
- nomeados(as) a partir do Vitrine 3.2016
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20 vagas, para os(as) melhores Novos(as)
Empresários(as) que quebrarem o próprio
recorde em Vendas Absolutas de Distrito*
e que atingirem os critérios mínimos:
- R$ 81.000,00 em Vendas do Distrito mínimo

Imagens meramente ilustrativas.

Reconheciment os

- ter 12 Recrutas ativos(as) no período
- ter 1 Nomeação Produtiva
Empresários(as) Veteranos(as)
- nomeados(as) até o Vitrine 2.2016
20 vagas, para os(as) melhores
Empresários(as) Veteranos(as) que quebrarem
o próprio recorde em Vendas Absolutas de
Distrito* e que atingirem os critérios mínimos:
- ser Círculo da Excelência Bronze no período
Distribuidores(as)

Jantar especial

Se classificam todos(as) os(as)
Distribuidores(as) que quebrarem o próprio
recorde de Vendas no Vitrine 5.2017*
Campeão do Aniversário: a Distribuição com
maior Superação Absoluta de seus recordes
de vendas durante o Vitrine 5.2017*, desde
que tenha cumprido os objetivos de
recrutamento e nomeações do período,
será reconhecida com:
- 1 Recruta Móvel
*Período base: Vitrines 3.2016 a 2.2017.
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palavra da presidente

destaques do vitrine

Destaques
do Vitrine 5.2017

Destaques do Vitrine
Palavra da Presidente
Experiência

Somos todos

Integrando Corações
De Consultor para Consultor

#LoucosPorTupperware!

1L
500ml

Bases levemente
translúcidas

página 9
À venda
no Vitrine

vídeo do
Um dos produt os mais desejaddeos!30O mil
hões
Super Chef já foi visto mais er assistir?
de vezes em todo o mundo. Qu
Edição
Limitada

Você já parou para pensar o que significa loucura?
Loucura é tudo aquilo que é fora do comum,
extravagante, que muitas vezes faz nosso coração
bater ainda mais forte. Aqui na Tupperware,
enxergamos este sentimento ou sensação
como algo positivo, que surpreende e motiva
nosso trabalho!

página 5

página 11
À venda
no Vitrine

Paola Kiwi Levenstein

Presidente Tupperware Brands Brasil

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.

página 7

Palavra de Vendas
Incentivo de Nomeação
Constelação das Estrelas
#LoucosPorTupperware
Incentivos
Programa de Incentivo
Incentivo de Indicação
Ranking de Recrutamento
Incentivo de Atividade
BEA
Atividade Especial

Parabéns, equipe Tupperware. Que esta loucura
dure mais e mais anos!

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

À venda
no Vitrine

Realeza Vanguard

Se loucura for esperar ansiosamente por um
lançamento incrível, ficar encantado(a) com o que
conquistou por meio de uma Experiência, sentir-se
mais motivado(a) por ter participado de uma viagem
inesquecível, então, somos todos
#LoucosPorTupperware!

À venda
no Vitrine

dades da
Até hoje foram vendidas mil hõe, tras dezeuni
mos a edição limitada
Eco Tupper 500ml. E, agora de seu
clientes!
310ml para completar a coleção s

Super Seminário 2017

Neste ano, fazemos 41 anos, mais um aniversário
em que comemoramos muitas alegrias e conquistas!
São mais de quatro décadas envolvidos nesta
loucura, que contagia e inspira nossa Força de
Vendas, trazendo cor, novas oportunidades e confiança
a todos os que fazem parte desta atmosfera.

310ml

310ml
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Quebra de Recordes

Basic Line: básica só no
nome. Pela primeira vez
nas cores Neon!

Sabe por que estes produtos foram feitos
para os mais #LoucosPorTupperware?
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índice

Jumbo Criativa: um dos produttosa
mais vendidos em 2016 de vol
no tamanho família!

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.

Nutrimetics
Confidence Becomes You
Refrigerar

Congelar

Preparar

Micro-ondas

Armazenar

Servir

Expediente

Portátil

Revista VP Tupperware é uma publicação da Dart do Brasil
Tiragem: 353.000 exemplares / distribuição interna - venda proibida
Expediente:
Gerente de Comunicação: Andrea Aumond
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: Abril Print

experiência

experiência

A voz da Experiência
A Força de Vendas compartilha suas Experiências
para que você possa aproveitar todas as
oportunidades que o nosso negócio oferece.
“Eu sou uma pessoa completamente apaixonada e realizada com
a Tupperware. O que mais me encanta neste negócio é vender um produto
de alta qualidade e saber que, por meio dele, muitas casas serão mais
organizadas e suas famílias terão uma melhor qualidade de vida”.
Andrea Reis, Distribuidora Tupperware, Belém - PA

Preparação
Para realizar uma Experiência, Andrea conta que no
dia é muito importante ter seus produtos impecáveis.
Capricho é tudo. Todos os ingredientes da receita já
devem estar organizados em produtos Tupperware
e, de preferência, que estejam no Vitrine vigente.
Levar algo para os convidados sempre faz bem,
portanto, a dica é: leve presentinhos e demonstre-os
em brincadeiras para quebrar o gelo.

BEA*
Andrea afirma que os produtos do BEA*** são a maior
ferramenta para atrair futuras Anfitriãs. E a dica é
caprichar na embalagem e no laço. As convidadas ficam
encantadas e, desta forma, é possível despertar o desejo
em muitas pessoas.

6

Dica de ouro
Para quem está começando na Tupperware, a Andrea
faz um lembrete: “Trabalhe com Experiências, pois
em cada casa você conhecerá clientes novos.
Desta maneira, seu sucesso será garantido e sua
agenda estará sempre cheia”.

De arrancar o fôlego!
Um dos grandes sucessos da Experiência Tupperware
da Andrea é a demonstração do Turbo Chef. As pessoas
ficam loucas quando conhecem o que ele é capaz de
fazer. Toda vez que ela demonstra é venda certa.
O Kit Inicial do Programa Integrando Corações
é seu parceiro nas Experiências Tupperware.

Andrea Reis é uma Distribuidora Tupperware. Ela começou
sua trajetória como Consultora, tornou-se Líder
Empreendedora até chegar a Distribuidora. Ao longo
desses anos, dedicou-se ao seu negócio com muita garra
e sente-se realizada. “Com a Tupperware, já realizei vários
sonhos, até mesmo aqueles que não tinha imaginado,
tudo isso com muito trabalho e dedicação”.
Um dos grandes segredos do sucesso da Andrea foi
sempre promover Experiências**. “Isso faz com que
os clientes vejam a real vantagem e os benefícios que
os produtos trazem para nossa vida, além de poder
demonstrar para diversas pessoas ao mesmo tempo”.

Nutrimetics a seu favor
Outra dica da Andrea é sempre se produzir com os
produtos Nutrimetics nas Experiências. “Procure estar
arrumada, dizer a quanto tempo está com aquela
maquiagem ou perfume, e tenha amostras à mesa,
para que as clientes possam usar e testar o produto”.
“A Tupperware é uma empresa de realização
de sonhos. Aqui, vejo vidas mudarem, e isto
é o que mais me motiva”.

Sobremesa deliciosa
para seus convidados
Receita de Cuscuz de Tapioca, enviada
por Andrea Reis, preparada com os produtos
do Kit Inicial do Programa Integrando Corações.
Tempo de preparo: 1 hora + 2 horas de geladeira
Rendimento: 12 porções
Calorias por porção: 433kcal
Ingredientes
• 500g de tapioca granulada para bolo
• 1 pitada de sal
• 700ml de leite
• 400ml de leite de coco
• 1 xícara de açúcar
• 1/2 xícara de coco ralado industrializado
• 1 xícara de leite condensado
• 1 coco fresco ralado na Prática
Modo de preparo
1. Reserve o coco ralado fresco. Na Maxi
Criativa, coloque os ingredientes com
metade do leite condensado e misture bem
por 5 minutos, com o auxílio da Pá Batedeira.
2. Transfira a mistura para a base da Múltipla
sem o escorredor e misture mais um pouco.
3. Aguarde 15 minutos, misture novamente
e aperte com a Pá Batedeira para moldar
o cuscuz na Múltipla. Repita este processo
mais 3 vezes a cada 15 minutos.
4. Depois, tampe a Múltipla e leve-a
à geladeira por 2 horas.
5. Retire da geladeira e, com o auxílio de uma
faca, desgrude as laterais do cuscuz e
desenforme-o no Big Cake.
6. Cubra o cuscuz com a outra metade
do leite condensado e com o coco fresco
ralado. Sirva.
Confira esta deliciosa receita
de Cuscuz de Tapioca na Tupper City.

* O nível do BEA 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. *** Adquira o BEA Antecipado conforme informações da pág. 27
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de consultor para consultor

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
Tupperware. O segredo para estreitar seus relacionamentos é ter os
produtos sempre à mão, e nós ajudamos você a conquistá-los.

1 atividade
a

As diferentes tampas vão
encantar seus clientes

Você poderá adquirir
por R$ 74,00 os
produtos essenciais
do kit com atividade
8 no valor de R$ 580,00.

2 atividade
a

A Jarra não deixa
vazar líquidos

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

4a atividade

5a atividade

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

Você poderá adquirir por
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

3 atividade
a

Que tal servir legumes
quentinhos em sua
Experiência?

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

Pica e corta alimentos
sem esforço

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 o(a) Líder
Empreendedor(a) para saber mais!

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).

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

Dicas de como turbinar suas
vendas com o Super Chef!

O Super Chef está disponível no Vitrine 5.2017,
à venda na página 11.
“Meu irmão trabalha em feira de produtos orgânicos
e seus colegas vendem couve picada. Todo esse
trabalho era feito manualmente, na faca.
Então, ele me indicou seus colegas
e fiz algumas Experiências por
meio dessas indicações”.
Graciele Salomão Campim, Consultora,
Cachoeiro de Itapemirim - ES

“Há um tempo a Tupperware trouxe o SuperChef e
foi um produto que todos queriam. Então, eu
comecei a montar uma base de dados com os
interessados e, assim que eu soube que iria
retornar ao Vitrine, entrei em contato
informando-os. Além disso, quando
recebi o produto, fiz um vídeo
demonstrando o uso dele
e mandei para
essas pessoas”.
Gabriel de Alencar Rodrigues,
Consultor, Campinas - SP
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“Nas Experiências, eu e a minha esposa demonstramos todas as etapas: como
montar o produto, abrir, travar e também o uso dele. Além disso, sempre antes
das Experiências, eu assisto aos vídeos no YouTube e indico para as pessoas
verem as infinidades de receitas que podem ser feitas com ele”.
Alexandre Nascimento de Oliveira,
Consultor, Santos - SP

Acesse a Tupper City e saiba mais!

Super Seminário 2017

Novos(as) Líderes:
é hora de comemorar
a sua nova conquista!
Especial para: Consultores(as),
Líderes Empreendedores(as),
Empresários(as) e Distribuidores(as)

No maior evento da Tupperware Brasil, o Super Seminário, todos(as)
os(as) Novos(as) Líderes Empreendedores(as) dentre os classificados*
participarão também da cerimônia especial de graduação e
celebrarão conosco esta nova conquista!

“Desde que entrei na Tupperware, eu só vivi
momentos emocionantes, e quando virei Líder
tudo mudou ainda mais. Sempre me lembro
da frase que falaram no Super Seminário:
‘Desenvolva as pessoas e elas desenvolverão
o seu negócio’, ou seja, quando damos
a oportunidade para outras pessoas, elas
também nos ajudam a crescer”.
Sidalva Amorim, Líder Empreendedora, Salvador - BA

Consultor(a)

Tabela de Pontuação

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

Vendas:
R$ 1,00 em vendas
do grupo/distrito = 1 ponto

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

Recrutamento:
Cada coração ativo
do grupo/distrito = 1.000 pontos

110 VAGAS para os(as) melhores
em pontuação, desde que cumpram
os critérios mínimos:

Cada coração ativo do
grupo/distrito, após atingirem
o mínimo = 2.000 pontos

• 35 corações ativos de grupo
• Ser Vanguardista na média do período
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
• 1 nomeação produtiva
• Ser Vanguardista Bronze na média
do período

10

Novo(a) Empresário(a)
- nomeado(a) a partir
da Semana 9.2016
TODOS(AS) os(as) que atingirem
os critérios mínimos:
• 120 corações ativos no distrito
• R$ 81.000 em vendas no distrito
(média do período)
• 3 nomeações produtivas
Empresário(a) Veterano(a)
- nomeado(a) até a Semana 8.2016
TODOS(AS) os(as) que atingirem
os critérios mínimos:
• 150 corações ativos no distrito
• R$ 162.000 em vendas no distrito
(média do período)
• 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)
TODOS(AS) os(as) que atingirem
os critérios mínimos
Critério INDIVIDUAL:
• Ter, no mínimo, 1 pessoa que atingiu
os critérios mínimos do evento
Critério COM ACOMPANHANTE:

*110 melhores Novos(as) Líderes Empreendedores(as)

• Ter 5 pessoas que atingiram os critérios
mínimos para o evento

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
Semanas 25 a 28.2017 = 5.000 pontos
Integradas:
Recrutas integrados(as) valem pontos
para os(as) Líderes Empreendedores(as)
e poderão ser resgatados no Vitrine
6.2017.
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Considerações
- Participantes não podem estar em débito
- Vendas e Recrutamento do grupo
ou distrito filhote, se nomeados dentro
do período de qualificação do incentivo,
contarão para o grupo/distrito mãe
durante todo o período de qualificação*
- 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.

Período de qualificação:
Semanas 9 a 28.2017

Você, que aproveitou as oportunidades desenvolvendo-se
profissionalmente e alcançou espaço como Novo(a) Líder Empreendedor(a),
merece todo o nosso reconhecimento!

Realeza Vanguard

Juntos, nós podemos
fazer muito mais!

Neste período, comemoramos 41 anos de Tupperware no
claro, de colocar muito mais dinheiro no bolso e ajudar
Brasil e também chegamos à metade de mais um ano repleto pessoas a realizarem os seus sonhos.
de desafios e conquistas.
Participe também dos treinamentos exclusivos para você,
oferecidos pelas Distribuições. Eles estão preparados para
Juntos e com o mesmo propósito, estamos levando
dar todo o suporte necessário e contam com ferramentas
a Tupperware ao maior número de pessoas de norte a sul
exclusivas que o(a) ajudam a ser um(a) Consultor(a)
do Brasil, compartilhando a oportunidade de sucesso que
de sucesso.
realmente muda e transforma a vida das pessoas.

Reconhecimentos
que toda realeza merece

Imagens meramente ilustrativas.

Todo ano, a Tupperware realiza o reconhecimento
da Realeza Vanguard com uma cerimônia inesquecível,
durante o Super Seminário, que presenteia os(as) melhores
Líderes Empreendedores(as) e Empresários(as) do ano.

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
- 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

A Oportunidade Tupperware!

Boas vendas e bom recrutamento!

Aproveite todos os movimentos de campo para criar ou
aumentar o seu grupo. Assim, você poderá ser um(a) Líder
Empreendedor(a) forte, de grande sucesso e destaque,
podendo participar de mais incentivos exclusivos, além,

Rodrigo Senday
Vice-presidente de Vendas Tupperware Brands Brasil

Nomeações
Especial para Líderes Empreendedores(as)
Caso haja empate, o critério de maior Venda Absoluta será utilizado.

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

Período de qualificação: Semanas 13 a 24.2017

incentivo de nomeação

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
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constelação das estrelas

#LoucosPorTupperware

Você é um #LoucoPorTupperware?
Consultores(as) e Líderes: mostre sua loucura e conquiste
todos os produtos do Vitrine 5.2017
O seu vídeo pode aparecer na TV Tupperware.
Para participar, basta fazer uma gravação
demonstrando a sua loucura por Tupperware
e postá-la na página do Facebook Oficial
da Tupperware Brasil (facebook.com/
TupperwareBrasil) com a hashtag
#LoucosPorTupperware.

Aqui
você brilha

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

Nível Platina = Constelação das Estrelas
Os(As) Consultores(as) que durante o período de qualificação
atingirem o valor de vendas equivalente ao nível Platina,
e que tenham sido no mínimo Estrela Dealer em cada
período, terão um reconhecimento especial: participarão
de um evento exclusivo, com um jantar de gala e um
reconhecimento individual.

Cerimônia
Especial

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

*Limite de 1 unidade de cada produto à venda no Vitrine 5.2017

Os três melhores vídeos serão exibidos
no programa durante o período do Vitrine 5
e o mais #LoucoPorTupperware conquistará
todos os produtos deste Vitrine*.

Olha só o que você pode contar ou mostrar em seu vídeo:
• O que você faz quando não devolvem ou estragam
seu Tupperware?
• Como você se sente quando ganha um Tupperware novinho?
• Qual a maior loucura que você já fez por um Tupperware?

“Eu sou uma verdadeira
#LoucaPorTupperware. A minha maior
e mais especial loucura foi quando fiz
a minha tatuagem. Isso eternizou em
mim o momento em que decidi largar
meu antigo emprego para viver apenas
vendendo Tupperware”.
Karina Varela, Consultora, Santos - SP

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

Larissa Meuci, consumidora #LoucaPorTupperware
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incentivos

Juscivânia Silva dos Santos
Anfitriã Tupperware

Que tal
todos estes
produtos em
sua casa?
Nas páginas a seguir, confira as regras dos
Incentivos de Indicação, Atividade e os
Brindes Especiais da Anfitriã do período.

Natália Lopes

Consultora Tupperware,
São Bernardo do Campo - SP
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programa de incentivo

incentivo de indicação

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

Todos os anos, para celebrar o aniversário da Tupperware, a Presidente Paola Kiwi Levenstein, que também faz
aniversário no mesmo dia da nossa empresa, escolhe pessoalmente um presente para a Força de Vendas. Neste
ano, o Presente da Presidente será uma pulseira com Charms exclusivos para as mulheres e uma gravata
personalizada para os homens.
Critérios Presente da Presidente - Semanas 17 a 20.2017
Consultoras
Com no mínimo 1 coração ativo* serão reconhecidas com 1 Pulseira Exclusiva + 1 Charm Eco Tupper Exclusivo
Líderes Empreendedoras
Com no mínimo 2 corações ativos*, serão reconhecidas com 1 Pulseira Exclusiva + 1 Charm Eco Tupper Exclusivo
e mais: quem tiver 1 nomeação produtiva durante o período das Semanas 17 a 20.2017 poderá conquistar
+ 1 Charm exclusivo da fonte da amizade e separador**
Consultores e Líderes Empreendedores
Com no mínimo 1 coração ativo* ou 2 corações ativos* (respectivamente),
serão reconhecidos com uma gravata Tupperware personalizada

Separador
O Char m Fonte da Amizade +s Em
edoras
são exclusivos para as Lídere iva.preend
que tiverem 1 nomeação produt
18

Separador
Charm Fonte
da Amizade

Charm Eco Tupper

* 1 coração ativo = 1 nova indicação ativa
** Para conquistar o Charm Fonte da Amizade e o separador,
a Líder Empreendedora deverá já ter conquistado a pulseira
com 2 corações ativos.

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.

Presente da Presidente 2017

Enlouquecemos: ative 1 coração
e a Linha Classic pode ser sua!
Ativando 1 coração, ganhe:

1 Conjunto Classic composto por 3 itens:
1 Modular Retangular Classic 1 - 2 Litros
+ 2 Modular Retangular Classic 2 - 4,3 Litros cada

Não precisa abrir! A tampa
em policarbonat o permite
visualizar o aliment o

Tudo bem guardado
e pronto para saborear
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Organiza sua cozinha
com estilo!

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 5.2017.
• Ter, pelo menos, um pedido mínimo entre
as Semanas 29 e 32.2017.
Verifique as regras de Indicação Ativa na página 23.

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.

incentivo de indicação

incentivo de indicação

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

Ativando 1 coração = produtos
de policarbonato!
Ganhe:

1 Conjunto Elegância composto por 2 itens:
2 Tigelas Elegância 3,2 Litros cada

Sirva receitas deliciosas
nas Tigelas Elegância!

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

Conquiste mais produtos
com suas indicações!
Ganhe:

1 Conjunto Elegância
composto por 3 itens:

1 Tigela Elegância 1,5 Litro
+ 2 Tigelas Elegância 2,3 Litros cada

Transparênciapa: ra quem
uma aliada raticidade
gosta de p
20
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A tampa preserva
o sabor dos aliment os
por mais tempo

Surpreenda a todos em reuniões
de negócios e Experiências
demonstrando os produt os

5

Ganhe:

Possui a beleza e a transparêiancia
do vidro, mas com a resistênc
do policarbonat o

1 Conjunto Nutrimetics
composto por 5 itens:

produtos

1 Sombra Baked Astro
+1 Batom Express Be Ready
+1 Batom Express Saturday Night
+1 Batom Express Rush
+1 Fragrância Rio

Além da maquiagem,
o kit contempla uma
fragrância!

incentivo de indicação

Um Super Chef para
chamar de seu!
Com apenas
2 indicações

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)

Ativando 2 Corações, ganhe:

1 Super Chef

35,9cm de comprimento
x 14,6cm (largura) x 8,12cm (altura)

Acompanha suporte
que protege as lâminas
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Corta em diversos formatos:
rodela, palit o, cubo, ondulada
e muit o mais
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Possui 2 lâminas
diferentes: plana
e ondulada

para
Mais segurança com suporte as
prender o aliment o e proteger mãos
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 17 e 20.2017. Para o brinde ser entregue ao(à) Consultor(a) Indicante, ele(ela) deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no período das Semanas
29 a 32.2017, caso contrário, perderá o direito ao prêmio.

ranking de recrutamento

incentivo de atividade

Parabéns aos melhores
em Recrutamento do Brasil
Estes(as) foram os(as) melhores Empresários(as) em Recrutamento do Vitrine 13.2016.
Parabéns por mais esta conquista e continue recrutando!

Líderes Empreendedores(as)
Colocação Distribuição
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Líder

1º

Safira

Elizângela Zucoloto de Almeida Scherrer

2º

Modelo

Lidiane de Souza Pereira

3º

Safira

Marinalva da Penha de Sousa Dettmann

4º

Grande Vitória Elienete Taborda Pontes da Silva

5º

Força Gaúcha

6º

Grande Vitória Viviane Oliveira Miguel de Souza Bicalho

Cristiana Regina Schwinger Mônaco

7º

Zênite

Kelly Cristina de Paiva Souza

8º

Pajuçara

Ana Maria Alves da Silva

9º

Espetáculo

Joelma Gomes da Silva

10º

Sucesso

Maria do Desterro Carvalho da Silva Moar

Dica de
sucesso

“Meu segredo para
recrutar é muito
trabalho de campo.
Monto meu quiosque e procuro
sempre ter em mãos produtos
semelhantes aos brindes de
indicações para mostrar como
é lucrativo ativar corações”.
Elizângela Scherrer, Líder Empreendedora,
Cachoeiro do Itapemirim - ES

Empresários(as)
Colocação Distribuição

Líder

1º

Carioca

2º

Grande Vitória Maura da Conceição Lopes

Lindalva Firmino da Silva

3º

Carioca

Luciola Guilherme Lima E. Silva de Sá

4º

Atitude

Ângela de Oliveira Silva

5º

Espetáculo

Maria Cecília de Souza Araujo

6º

Alto Astral

Maria Aparecida de Sousa

7º

Fantástica

Keiliane da Silva Andrade

8º

Atitude

Célia Pereira Moita

9º

Grande Vitória Meirilandes Lopes da Silva Pires

10º

Espetáculo

Sâmia Patrice de Melo Beleza

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 17

Com sua atividade, ganhe estes
produtos e prepare receitas
de enlouquecer!
sibilita
A resistência do policarbonatato pos
ura
que a forma suporte temper s
extremas no micro-ondas.

Base translúcida
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Pré-lançament o

Seu design permite cortar
fatias de tamanhos iguais

Confira a receita deste delicioso
Bolo de Maçã com Canela na Tupper City.

Com uma atividade mínima, ganhe:

1 Porta Temperos Pequeno 100ml
Com uma atividade no valor de R$ 580,00
(1º nível do BEA), ganhe:

1 Porta Temperos Pequeno 100ml
+ 1 Forma Microplus Anel 3 Litros

incentivo de atividade

BEA

semana 18

semana 18

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

Tigelas Batedeiras Neon:
é só se manter ativa!

É um conjunto de produtos especialmente desenvolvidos para
você presentear quem abre a porta de casa para suas Experiências!
O BEA do Vitrine 6.2017 (3º nível cód. 802408) pode ser adquirido
antecipadamente para que você já comece a levá-lo para
suas Experiências durante o Vitrine 5.2017 e garanta que novos
encontros aconteçam no próximo período.

Facilitam o preparo de
receitas deliciosas que
precisam ser bem misturadas

BEA Mini Max
Com este BEA, vai ser muito prático manter
a organização na geladeira e no armário.

Conserva o aliment o por
bastante tempo na geladeira
e o mantém fresco

A base com fundo
arredondado facilita
a mistura e a limpeza
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Você pode ter
vários tamanhos em
um único produt o!
Leve para onde quiser!
A linha é portátil

950ml

6L
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2,5L

400ml

Vitrine 05 | 2017

Um caso de amor!

Validade deste Vitrine: Semanas 17 a 20 de___/___2017 a ___/___2017

#LoucosPorTupperware

AF_V05_R04.indd 1

1,5L
2/22/17 19:11

Com pedido mínimo da
Distribuição, adquira: 1 Jogo
de Vitrines Tupperware
/ Nutrimetics 6.2017
por apenas R$ 2,50
(3 unidades). Verifique com
seu(sua) Distribuidor(a).

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

1 Tigela Batedeira Rosa Neon 1 Litro
+ 1 Tigela Batedeira Laranja Neon 3,2 Litros

700ml

1,5L

incentivo de atividade

incentivo de atividade

semana 20

É muita loucura! Com sua atividade,
adquira mais produtos Tupperware!
Guarde os temper os
e mantenha-os sempre
fresquinhos
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Tampe e agite para
misturar a sua receita
sem vazar nada!
Pré-lançament o
Confira a receita deste delicioso
Muffin de Queijo na Tupper City.

Com uma atividade mínima, ganhe:

1 Porta Temperos Grande 250ml
Com uma atividade no valor de R$ 580,00
(1º nível do BEA), adquira:

1 Tigela Batedeira Amarelo Neon 2 Litros
+ Exata 1 Litro
por apenas R$

39,00 (cód.: 878883), e ganhe:

1 Porta Temperos Grande 250ml
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 19

Ela é 2 em 1, e
permanecendo
ativa, pode
ser sua!

Ralador em
Policarbonat o!
A tampa garante a
qualidade do aliment o
depois de armazenado!

Corta e armazena
o aliment o no
mesmo produt o
Confira a receita desta deliciosa
Salada de Legumes na Tupper City.

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

1 Prática 2 Litros
por apenas R$

41,00 (cód.: 878885).

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.
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atividade especial

Nutrimetics

atividade especial

#LoucosPorTupperware:
com sua atividade, ganhe
chaveiros para colecionar!

Cor exclusiva
no Vitrine 5.2017!

Edição limitada

Esta novidade é uma edição limitada! Aproveite
suas Experiências para apresentar a nova cor Raisin,
da sofisticada linha Hydra Brilliance.
Você sabia que mais da metade
das mulheres tem pelo menos
uma cor de batom na bolsa?

Pr otege e hidrata os lábios

O batom é a porta de entrada das
brasileiras para a maquiagem e está
cada vez mais presente na rotina
das mulheres. Que tal utilizar este
lançamento para conquistar novas
clientes e aumentar
suas vendas?
30
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Com no mínimo duas atividades durante
o período das Semanas 17, 18 e 19,
no valor de R$ 1.580,00, ganhe:

1 Kit com 5 chaveiros Tupperware:
1 Maxi Criativa
+ 1 Turbo Chef
+ 1 Tigela Maravilhosa
+ 1 Garrafa Térmica
+ 1 Eco Tupper Garrafa

Imagens meramente ilustrativas.

Imagens meramente ilustrativas.

Lançamento
bat om Raisin

Quer saber mais sobre este produto
e alavancar suas vendas?
Acesse o Centro de Inovação e Produtos
na TupperCity e saiba mais.

Embalagem cromada
magnética, não abre
na bolsa!

Confidence
becomes you*

INSPIRAÇÃO DE
MÃE PARA FILHA
“Ao contrário de muita
gente, eu não entrei na
Tupperware, eu nasci
nela. Quando você faz
o que gosta, é muito
difícil dar errado.”
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

Leila

Distribuidora
Tupperware
Parauapebas
PA

