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BEA 4º nível

pág. 24

O BEA Servir com Charme, todo
em policarbonato, chega para
um #NatalDoSeuJeito

E mais:
com uma atividade mínima de
R$ 290, conquiste um Basic Line 1L
com divisórias Púrpura por semana!

pág. 20

Palavra da Presidente

Destaques do Vitrine

Destaques
do Vitrine 11.2017

Para fechar
o ano com o
melhor de nós

Neste Vitrine, confira como fazer melhor a típica
#ComidaBrasileira. Aqui, você encontra os produtos
certos para armazenar o arroz e o feijão, além de preparar
e servir esta famosa combinação de maneira prática,
rápida e muito saborosa. Seus clientes vão adorar!
Tupper Caixa Feijão
Bistrô 2Kg + Tupper
Caixa Arroz Bistrô 5kg
Oferta R$ 109 o conjunto
,88
Você lucra: R$
Cód. 802776
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Neste período, a Tupperware está realizando o Super
Seminário 2017, evento com o qual fechamos um
importante ciclo. Celebramos momentos inspiradores
com nossa Realeza Vanguard, comemoramos os
resultados alcançados com nossos Líderes e saímos
renovados e preparados para o início de 2018.
No entanto, antes de entrarmos em um novo ano, é hora
de se esforçar ainda mais para aproveitar a melhor época
e aumentar seus ganhos. Datas comemorativas, como
o Natal, são excelentes para as vendas, pois as pessoas
estão dispostas a comprar produtos Tupperware
e Nutrimetics para presentear suas famílias e seus
amigos. Aproveite para fechar 2017 com chave de ouro!
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Ranking de Recrutamento
Novas tecnologias
Constelação das Estrelas
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Oportunidade Tupperware
Tudo isso pode ser seu!
Incentivo de Indicação
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Paola Kiwi Levenstein

BEA (Brinde Especial da Anfitriã) - 3º nível

Presidente Tupperware Brands Brasil

A combinação do arroz com o feijão é perfeita, ainda mais se os ingredientes estiverem
frescos e bem conservados. As Tupper Caixas fazem isso por você!

BEA (Brinde Especial da Anfitriã) - 4º nível
Nutrimetics

Thermo Tup 3,25L:
Oferta R$ 134
,51
Você lucra: R$
Cód. 802628

Confidence Becomes You

35

Micro Arroz 2,2Kg:
Oferta R$ 71
Você lucra: R$
,81
Cód. 801244

18

Bem soltinho e sem sujeira no micro-ondas.
O Micro Arroz deixa este acompanhamento
simplesmente incrível!

Freezer

Preparar

Micro-ondas

Armazenar

Servir
Portátil

Os Consultores que conquistaram a Thermo Tup nas Super
Semanas de Recrutamento já sabem como demonstrar,
certo? Lembrem-se: comida quentinha por até 1h30!
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Durante as Semanas 37 a 48.2017*, fique ligado na TV Tupperware!
Incentivos Extras e Especiais, além de Ofertas Exclusivas esperam por você!

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.

Pe

Período Dourado

*Período do Incentivo: Vitrines 10, 11 e 12.
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Experiência Tupperware

Para você que é Novo Consultor!

Você, que é Novo Consultor, tem a chance de conquistar o Kit Inicial já nas 12 primeiras semanas de seu início na
Tupperware, por meio do Programa Integrando Corações. Com ele, poderá realizar Experiências, com demonstração
de produtos e muitas receitas criativas! Tudo isso para estreitar seu relacionamento e aumentar suas vendas.

1a atividade

As diferentes tampas vão encantar seus clientes
Adquira por R$ 74,00 os produtos essenciais
do kit com atividade no valor de R$ 580,00.

2a atividade

A Jarra não deixa vazar líquidos
Adquira por R$ 20,00 A JARRA
1,4 Litro com atividade no valor
de R$ 290,00.

3a atividade

Que tal cozinhar legumes no
vapor em sua Experiência?
Adquira por R$ 20,00 a MÚLTIPLA com
atividade no valor de R$ 290,00.

Maria do Socorro
Aguiar Carneiro,
Líder Empreendedora
da Distribuição Ciranda,
em Fortaleza - CE

“Consegui conquistar o Kit Inicial com
a ajuda da minha Líder. Ela saiu às ruas
comigo e me ensinou a fazer o trabalho de
campo. Foi desta forma que eu comecei
a ter meus clientes e quero continuar
a crescer com a Tupperware.”

Kit Inicial conquistado:
é hora de partir para as Experiências
Agendando uma Experiência**
Maria do Socorro, mais conhecida como Socorrinha, marca

4

suas Experiências sempre com o BEA* (Brinde Especial da
Anfitriã) em mãos. Ele é a chave para atrair novos clientes
e abrir portas para futuras demonstrações.

O que levar na Experiência?
A Líder dá uma dica importante: procure levar o Kit Inicial,

4a atividade

Cortes variados em sua demonstração

Adquira por R$ 20,00 a PRÁTICA com atividade no valor
de R$ 290,00.

o BEA e alguns produtos do Vitrine vigente para manter

5ª atividade

o foco. O Kit atrai novos Recrutas, o BEA permite marcar

Pique alimentos: 288 cortes em 15 segundos!
Adquira por R$ 20,00
o TURBO CHEF* com
atividade no valor de
R$ 290,00.

novas Experiências e os produtos aumentam seus ganhos.

Trabalho de campo + Kit Inicial
+ Experiência + BEA = Sucesso!
Socorrinha garante que as Experiências aumentam sua
rede de compradores e é o complemento do trabalho
de campo. Ela conta que não consegue ficar sem o BEA,

Acompanhamento
brasileiríssimo!
Receita da Socorrinha, preparada com produtos
do Kit Inicial do Programa Integrando Corações.

Farofa Fria

Tempo de preparo: 15 minutos
Rendimento: 5 porções
Calorias por porção: 547 kcal
Ingredientes
• 1 cenoura
• 1 cebola
• 1 xícara de farinha de mandioca torrada
• 2 xícaras de farinha de rosca torrada
• Cheiro-verde a gosto
• Sal a gosto
• 2 colheres (sopa) de azeitonas picadas
• ½ pimentão
• 3 ovos cozidos
• 150 ml de azeite
Modo de Preparo
1. Rale a cenoura na Prática
(ralador grosso) e reserve.
2. Triture as cebolas, o cheiro-verde
e o pimentão no Turbo Chef e reserve.
3. Triture os ovos no Turbo Chef e reserve.
4. Coloque todos os ingredientes na Múltipla
(sem o escorredor) e, com o auxílio da
Pá Batedeira, misture bem.
5. Sirva a farofa fria.

que considera um benefício para quem trabalha com
Tupperware e para quem é cliente. Em uma reunião,
sempre consegue marcar outra e despertar o interesse
* Atenção! Este produto contém lâminas que podem cortar. Manuseie com cuidado.
Os produtos poderão ser entregues em cores diversas, mediante disponibilidade de estoque.
Para mais informações, solicite orientação de seu Líder ou Distribuidor.

Confira esta receita de Farofa Fria também
na Casa da Consultora, na Tupper City.

de um convidado por meio do brinde.

Treinamentos: seus aliados!

Líder Empreendedor também ganha oportunidades exclusivas!

No iTUP, você tem acesso a 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

Dentro do Programa Integrando Corações, a cada Consultor Integrado, você pode receber brindes e produtos incríveis
ou pontos extras para incentivos especiais. Confira o regulamento com seu Distribuidor.
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**Quer saber tudo sobre uma Experiência de sucesso?
Acesse tuppercity.com.br, dentro do prédio do iTUP, e saiba mais.

Uma Experiência de sucesso
começa com o Kit Inicial

Ranking de Recrutamento

Palavra de Vendas

As novidades
não param!

a garrafa ao indicar e, assim, podem começar a preparar
um Grupo também.

Chegamos em uma época muito
especial, estamos próximos e só
a dois períodos de encerrar mais
um ano e você precisa, desde já,
se preparar para fechar 2017
com chave de ouro. Por isso, aproveite todas as
oportunidades, como a Garrafa Térmica 500ml com
dois Corações Ativos, uma chance única de conquistar
um produto importado e exclusivo, e ainda garantir
mais Recrutas para aumentar seu Grupo. Vale lembrar
que Consultores também podem adquirir

Além disso, temos o Período Dourado, em que traremos
grandes novidades para você, como incentivos especiais,
ofertas e lançamentos imperdíveis para impulsionar suas
vendas e seu Recrutamento nesta reta final.
Então, aproveite e saia na frente neste período, pois
se você iniciar agora com o pé direito, sua chance
de começar 2018 com muito sucesso será ainda maior.

6

Especial para Líderes Empreendedores
Período de qualificação: Semanas 37 a 48.2017

Estes foram os melhores Líderes Empreendedores em Recrutamento
do Vitrine 6.2017. Parabéns e continuem recrutando!

Um abraço e boas vendas!
Colocação

Rodrigo Senday
Vice-presidente de Vendas Tupperware Brands Brasil

Incentivo de Nomeação

Nomeações

Os melhores em
Recrutamento do Brasil

O que é nomeação?
É quando um Líder Empreendedor nomeia um Consultor
de seu grupo para se tornar Líder Empreendedor.
Este Consultor nomeado forma seu grupo
recrutando mais 8 Consultores.

Distribuição

Líder Empreendedor

1º

Sucesso

Maria do Desterro Carvalho da Silva Moar

2º

Águias

Elaine Cristina Guimarães Rozante

3º

Excelência

Maeli Borges Freitas

4º

Talento

Fernanda Hitomi Ichisato Noro

5º

Safira

Nahyanni Giovanelli Nunes Bayerl

6º

Atitude

Ricardo Alves Mendonça

7º

Alegria

Edvania Gomes Barbosa Nascimento

8º

Sucesso

Maria Madalena de Sousa Almeida

9º

Águias

Vanderli Ávila Martins

10º

Atitude

Alline Paganotti Muniz Oliveira
7

Com 1 Nomeação Produtiva, ganhe:

1 Pasta Executiva
+ 1 Caderno Personalizado

1 Mochila Tupperware com rodinhas

Dica de
sucesso

Dimensões: 26,5cm x 35,5cm x 5cm
1

Perfeita para você sair às ruas
durante o trabal ho de campo

Praticidade:
transporte seu
material de apoio
e tenha tudo à mão!

2

“Minha dica de sucesso é sair a campo toda semana.
Faço incentivos e objetivos para minha equipe,
mostrando sempre a importância do Recrutamento.
Nas reuniões com grupos de amigos, sempre peço
e recebo várias indicações. Minha realização é mudar
a vida das pessoas e fazer meu trabalho com o coração.”
Elaine Cristina Guimarães Rozante - 2º lugar no Ranking de Melhores
Líderes em Recrutamento, Distribuição Águias, Maceió - AL

3

4
1. Rodas de Silicone
2. Sistema com extensor para transporte
3. Alças podem ser usadas para transportar como mochila
4. Bolsos laterais
5. Acabamento interno com a marca Tupperware

5

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.

Constelação das Estrelas

Novas tecnologias

Organize-se e fique mais acessível
com estas novas ferramentas!
App Meu Tupperware: monte seus pedidos sem utilizar a internet!
Fácil e rápido, é só escolher os produtos clicando em cima da foto! Armazene
seu pedido sem utilizar a internet e encaminhe à Distribuição de uma única vez.

Baixe o aplicativo Meu Tupperware
na loja de aplicativos do seu celular:
Google Play ou Apple Store.
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Consultor,
aqui você
brilha!
Ser um Consultor Estrela Dealer é ser reconhecido
por toda a dedicação aos nossos produtos e à nossa marca.

Assistente Virtual: cada tigela
tem sua tampa, encontre a sua!

Especial para Consultores e Líderes Empreendedores
Período de qualificação: Semanas 1 a 52.2017

Conecte-se de maneira rápida com os
consumidores. Cadastre-se na fanpage oficial:
@TupperwareBrasilSóConsultores e seja
encontrado por novos clientes!

Constelação das Estrelas

Tupperware Brasil
13:07

Começar

Cl ique em
Sou C onsult or
e cadastre-se!

Olá Laura, Nossa
assistente virtual vai ajudar
você a encontrar o que
precisa. Para iniciar, clique
em um botão abaixo:
Não sou Consultor(a)

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 qualquer
nível em cada período, terão um reconhecimento especial:
participarão de um evento exclusivo, com um jantar de gala
com acompanhante e um reconhecimento individual.

Sou Consultor(a)

Digite uma mensagem...

Se ainda tiver dúvidas, fale com seu Líder.

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.

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

Reuniões
4 reuniões

no valor do 1o nível do BEA*

7 reuniões

no valor do 1o nível do BEA*

9 reuniões
12 reuniões

no valor do 1o nível do BEA*

no valor do 1o nível do BEA*

*1º nível do BEA = R$ 580,00
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iTUP

Oportunidade Tupperware

Consultor: 6 motivos para
você se tornar um Líder
Empreendedor e lucrar mais

Quanto mais você
conhece, mais
você vende

Você, Consultor, pode se tornar um Líder Empreendedor e conquistar muitos benefícios,
além de manter aqueles que você já tem. Confira!

Você sabia que, além dos treinamentos
em sua Distribuição, você participa de
outros gratuitamente pelo iTUP?
Veja qual é o mais adequado ao seu perfil:

1. Você continua com os benefícios
que já tem como Consultor

2. Ganhos mensais atrelados ao
Consultor:

Líder Empreendedor:

1. Tudo sobre a Tupperware
- História da Empresa

1. Crescendo com
a Tupperware
- Estrela Dealer

1. Ondas do Sucesso:
Rumo ao Bronze

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

2. Curso: Ondas do Sucesso:
Rumo ao Diamante

5. Incentivos exclusivos de produtos

2. Modelo de Negócio
10

desenvolvimento de seu Grupo

Novo Consultor:

3. Experiência Tupperware
4. Produtos Tupperware
5. Produtos Nutrimetics

2. Crescendo com
a Tupperware
- Ser Líder

6. Linha Freezer
7. Linha Micro-ondas

desenvolvimento profissional

Tupperware e/ou materiais de apoio
para seu negócio

6. Incentivos do Programa Integrando
Corações, conforme Consultores
Integrados de seu Grupo

“Os treinamentos exclusivos para Líderes são ótimos aprendizados, pois tive
a oportunidade de aprender mais sobre o meu papel. Estou ansiosa para fazer outros
cursos como estes e para aprender cada dia mais. O meu próximo objetivo
é alcançar o nível Vanguard!”
Hivanice Martins, Distribuição Tropical, Cuiabá - MT

Gostei! Como eu acesso o iTUP para conhecer os cursos?

Acesse www.tuppercity.com.br com seu usuário e sua senha do Site de Pedidos.
Clique no prédio do iTUP e vá em treinamentos para iniciar sua Trilha de Aprendizagem exclusiva.

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

Já pensou em
ter estes produtos
em sua casa?
Conheça os brindes dos Incentivos de Indicação e Atividade que você
pode ganhar e também o Brinde Especial da Anfitriã (BEA) do período.
Você vai querer conquistar todos!

12
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Incentivo de Indicação

Incentivo de Indicação

Ativando 1 Coração = indicando 1 Novo Consultor

Policarbonato para servir
com bom gosto! Com uma
indicação apenas

Consultor, com só uma
indicação, complete seu enxoval!
Ganhe:

Ativando 1 coração, ganhe:

2 Tigelas Prisma 2 Litros cada

Ativando 1 Coração = indicando 1 Novo Consultor

Nova
cor!

2 Jogos de Toalha Home Design Fluffy
compostos por 4 itens:

1 Toalha de Banho + 1 Toalha de Rosto (cor: azul-marinho)
1 Toalha de Banho + 1 Toalha de Rosto (cor: amarela)
Dimensões:
Banho: 0,70cm x 1,35cm
Rosto: 0,50cm x 0,80cm

14

Você pediu e
a Tupperware
atendeu

15

Relevo inspirado no
char me do s cristais
Confeccionada
em 100% algodão

Incentivo de Indicação

Incentivo de Indicação

Ativando 1 Coração = indicando 1 Novo Consultor

Consultor, com uma
indicação você conquista
taças exclusivas!

Uma indicação = decoração
inédita para Consultores!

Ganhe:

6 Taças Premier 200ml cada

Ativando 1 Coração = indicando 1 Novo Consultor

Ganhe:

Lançamento

Para comemorar
em qualquer ocasião!

1 Conjunto Tupper Caixas Provença
composto por 5 itens:
1 Tupper Caixa Arroz Provença 5kg
+ 1 Tupper Caixa Feijão Provença 2kg
+ 1 Tupper Caixa Açúcar Provença 1,4kg
+ 1 Tupper Caixa Café Provença 700g
+ 1 Tupper Caixa Sal Provença 1,3kg

Organizam seu
armário: são
empil háveis!
As bases são
translúcidas!
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Serve sobremesas
também!
Não quebra!
Em policarbonat o

Alimento protegido de
umidade e impurezas

Tamanhos ideais para
guardar os aliment os
básicos de sua cozinha!
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Os brindes serão iguais ou similares aos apresentados nestas páginas.

Incentivo de Indicação

Ativando 2 Corações = indicando 2 Novos Consultores

Garrafa Térmica e muito mais!
Com apenas duas indicações
Ativando 2 Corações, ganhe:

Abre e fecha com
apenas um click!

1 Garrafa Térmica 500ml
+ 2 Tupper Snacks 800ml cada
+ 2 Tupper Snacks 1,75 Litro cada

Design com
textura moderna

Lançamento
Fechado

Aberto

Com divisórias, para
armazenar delícias!

Para ganhar os brindes, os Consultores (Indicados e Indicantes) devem estar sem débito.
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Em policarbonat o:
é fácil visualizar
o aliment o
Indiquei uma pessoa.
Como conquisto meu brinde?

500ml
Bebida
quente por até
12 horas!

• Você e o Indicado não podem estar em débito.
• O Indicado deverá estar ativo*.
• Você deve ter, pelo menos, um pedido mínimo no Vitrine 11.2017.
• Você deve ter, pelo menos, um pedido mínimo entre as Semanas 1 a 4.2018*.
Os itens de ambientação não acompanham os produtos.

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
41 a 44.2017. Para o brinde ser entregue ao Consultor Indicante, ele deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no período das Semanas 1 a 4.2018, caso contrário, perderá
o direito ao prêmio.

Incentivo de Atividade - Vitrine 11

Incentivo de Atividade

semanas 41, 42, 43 e 44

semana 41

Ficou ativo com R$ 290, em qualquer
semana do Vitrine 11, você ganha um
Basic Line 1L com
divisórias!

1L

Praticidade: aliment os não se e!
misturam durante o transport
Com uma atividade de
R$ 290 - Você ganha*

Com uma atividade de
R$ 580 - Você ganha*/ adquire*

41

1 Basic Line com
divisórias Púrpura 1L

1 Basic Line com divisórias Púrpura 1L
+ 1 Tigela Actualité Púrpura 10L

42

1 Basic Line com
divisórias Púrpura 1L

1 Basic Line com divisórias Púrpura 1L
e adquira o BEA (3º nível)
por apenas R$ 127,20

43

1 Basic Line com
divisórias Púrpura 1L

1 Basic Line com divisórias Púrpura 1L
+ 1 Tigela Sensação 1,2L
+ 1 Tigela Sensação 1,8L

44

1 Basic Line com
divisórias Púrpura 1L

1 Basic Line com divisórias Púrpura 1L e adquira
+ 1 Travessa Quadrada Actualité Púrpura 2,5L
+ 1 Travessa Oval Actualité Púrpura 2L
por apenas R$ 35

Nas Semanas 42 e 43, com uma atividade em cada semana, que
totalize a soma de R$ 1.440 ou mais, além dos brindes mencionados
acima, você pode adquirir o BEA Servir com Charme (4º nível)
por apenas R$ 172,80. Em caso de dúvidas, consulte seu Líder!

*Limitado a 1 unidade do produto em cada semana.
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Na Semana

R$ 290,00
Ganhe* 1 Basic Line com divisórias Púrpura 1 Litro
Com uma atividade de:

R$ 580,00
Ganhe* 1 Basic Line com divisórias Púrpura 1 Litro
+ 1 Tigela Actualité Púrpura 10 Litros

Nova
cor!
Com estampa floral
21

Tamanho família:
para servir grandes
refeições!

10L

*Limitado a 1 unidade do produto em cada semana.

Exclusivo

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.

Com uma atividade de:

BEA

Incentivo de Atividade

semana 42

semana 43

Com uma atividade de:

Com uma atividade de:

Com uma atividade de:

Com uma atividade de:

E por apenas R$ 127,20, adquira:

BEA Servir com Charme
(3º nível - 10 itens - cód. 802774)

1,8L

3º nível
com muito
policarbonato!

1L

1L
22

5,5L
470ml
250ml
250ml

Com o pedido mínimo
de sua Distribuição,
adquira 3 Vitrines
Tupperware/
Nutrimetics 12.2017
por R$ 2,50.
Cód. 301019

Validade deste Vitrine: Semanas 41 a 44 de___/___2017 a ___/___2017

Vitrine 11 | 2017

AF_vitrine11_R08.indd 1

Um, dois, feijão
com arroz
#ComidaBrasileira

10/08/17 19:22

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! Adquirindo o BEA antecipadamente você já pode
começar a levá-lo para suas Experiências durante o Vitrine 11.2017
e garantir que novos encontros aconteçam no próximo período.

R$ 580,00
Ganhe* 1 Basic Line com divisórias Púrpura 1 Litro
+ 1 Tigela Sensação 1,2 Litro
+ 1 Tigela Sensação 1,8 Litro
3ª Semana
GRÁTIS!

Nova
cor!

Feche com um toque
no centro da tampa:
é só ouvir um click!
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Confira a receita desta deliciosa Batata Sauté
na Casa da Consultora, na Tupper City.

*Limitado a 1 unidade do produto em cada semana.

R$ 580,00
Ganhe* 1 Basic Line com divisórias Púrpura 1 Litro

R$ 290,00
Ganhe* 1 Basic Line com divisórias Púrpura 1 Litro

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.

R$ 290,00
Ganhe* 1 Basic Line com divisórias Púrpura 1 Litro

BEA

BEA 4º nível
Com uma atividade em cada
Semana (42 e 43), totalizando a soma
de R$ 1.440,00 nas duas semanas,
por apenas R$ 172,80, adquira:

BEA Servir com Charme

Complete sua
Linha Design

(4º nível - 7 itens - cód.: 802775)

O Natal está chegando... Um momento especial para compartilhar com
a família e os amigos queridos. E para celebrar a data, nada melhor que
caprichar nos detalhes, servindo a ceia e o almoço com este BEA exclusivo.

Para compor uma mesa
requintada e charmosa

Tampa levemente
translúcida

1,5L
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2L

3,5L

3,5L
2L

Material resistente,
não quebra

1,5L

450ml

Incentivo de Atividade

Nutrimetics

semana 44

R$ 290,00
Ganhe* 1 Basic Line com divisórias Púrpura 1 Litro
Com uma atividade de:

R$ 580,00
Ganhe* 1 Basic Line com divisórias Púrpura 1 Litro
E por apenas R$ 35,00, adquira:

+ 1 Travessa Quadrada Actualité Púrpura 2,5 Litros
+ 1 Travessa Oval Actualité Púrpura 2 Litros
(cód.: 879163)

Do micro-ondas à mesa
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*Limitado a 1 unidade do produto em cada semana.

Nova
cor!

Base texturizada:
sua Tigela sem riscos!
Confira a receita deste delicioso Bacalhau no forno
na Casa da Consultora, na Tupper City.
***Válido para os Novos Consultores durante as 12 primeiras semanas, contadas a partir da semana em que foi realizado o seu cadastro.

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.

Com uma atividade de:

Liberdade
e equilíbrio
No vitrine 11, trazemos mais uma novidade:
o lançamento do Ocean!
A fragrância reflete o homem que encontra
sua liberdade e bem-estar em contato
com a natureza.
Calmo e reflexivo, para ele, corpo
e mente precisam estar em harmonia.

“Eu adorei a fragrância. Essa sensação de liberdade e
paz que Ocean transmite tem a ver comigo.”
Rafael Cardoso - Protagonista da nova novela das 21h

Dicas para vender mais:
• Demonstre em suas Experiências.
• Leve flaconetes e fitas olfativas para incentivar a
experimentação. Eles estão à venda no site de pedidos.
• Destaque o design, beleza e diferenciais da embalagem.
• Oferta especial de lançamento no vitrine.

Conheça a Nutrimetics
Marca de origem australiana, com mais de 45 anos de mercado,
presente também em países como França e Nova Zelândia. Possui
fragrâncias femininas e masculinas exclusivas, desenvolvidas pelas
melhores casas de perfumaria do mundo.

LANÇAMENTO
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Confidence
becomes you*

ACREDITE QUE
VAI DAR CERTO
“Tenha confiança na
transformação de sua vida.
Você pode crescer e
desenvolver-se. Quando você
acredita, tudo isso transborda.”
E para você, como a confiança
transformou sua vida?
Conheça esta e outras histórias inspiradoras em:
www.tupperware.com.br/confidence

Rose

Distribuição
*A Confiança Transforma Você

Planalto
GO

