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Um destino  
incrível para  
quem voa nos 
resultados



UM DESTINO
INCRÍVEL
PARA QUEM
VOA NOS
RESULTADOS.

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

*Contando com as vagas dos Distribuidores. **Nomeados após esse período deverão cumprir a regra como Consultor.  
***Nomeados após esse período deverão cumprir a regra como Líder Veterano.

  COMO PARTICIPAR? 300  
VAGAS

PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO: As pontuações  
e vendas contarão das quinzenas 41.2018 a 07.2019

CONSIDERAÇÕES 1.Participantes não podem estar em débito. 2.Ven-
das e Recrutamento do grupo ou distrito filhote, se nomeados den-
tro do período de qualificação do incentivo, contarão para o grupo/
distrito mãe durante todo o período de qualificação*. 3.Os Pontos de 
Vendas e Recrutamento dos Grupos se nomeados durante o Super 
Seminário 2018 contarão durante 1 ano, para incentivos especiais 
de viagem. 4.As nomeadas fora do período de qualificação terão 

somente suas vendas contadas para o grupo mãe dentro do perío-
do das 6 quinzenas, conforme Tabela Vanguard. 5.Nomeações com 
grau de parentesco não contam. 6.Vendas precisam ser pagas até a 
última quinzena de qualificação (pagamentos posteriores não con-
tam). 7.Parentes de Distribuidores não participam da qualificação. 
8.Verifique os valores de participação com o seu Distribuidor. 9.Po-
derão haver lançamentos extras durante o período de qualificação.

TABELA DE PONTUAÇÃO

Vendas
Tupperware e  
Nutrimetics

A cada R$ 1,00 em vendas de grupo / distrito, você conquista: 1 PONTO

Indicações

Cada Indicação Mínima do grupo / distrito, você conquista: 500 PONTOS

Cada Indicação Produtiva do grupo / distrito, você conquista: 1.000 PONTOS

Cada Indicação Produtiva do grupo / distrito,  
após o critério mínimo, você conquista: 2.000 PONTOS

Nomeações Da quinzena 49.2018 a 03.2019, você conquista: 10.000 PONTOS

Variação de pontos das Nomeações na qualificação 
Quinzenas 05 e 07.2019: 5.000 pontos

QUEM SOU EU? Número de Vagas CONQUISTARÃO  
AS VAGAS:

E para concorrer, é necessário  
cumprir os critérios mínimos:

CONSULTOR 10 Os melhores  
em vendas

Ter R$ 1.500,00 em  
Vendas Nutrimetics

NOVO LÍDER  
EMPREENDEDOR

(nomeado da  
quinzena 41.2017 

a 39.2018)**

62
Quem alcançar  

as maiores  
pontuações

Ser nível Vanguard na 
média do período

Ter 20 indicações  
Produtivas

Ter 1 nomeação  
Produtiva

Ter R$ 2.500,00 em 
Vendas Nutrimetics

LÍDER  
EMPREENDEDOR 

VETERANO
(nomeado até a  

quinzena 39.2017)

137
Quem alcançar

 as maiores  
pontuações

Ser nível Vanguard Prata 
na média do período

Ter 30 Indicações 
Produtivas

Ter 2 Nomeações
Produtivas

Ter R$ 3.000,00 em 
Vendas Nutrimetics

NOVO  
EMPRESÁRIO
(nomeado da  

quinzena 41.2017 
a 39.2018)***

20
Quem alcançar  

as maiores  
pontuações

Ter 100 Indicações

Ter uma venda  
de R$ 897.000,00  
no distrito

Ter 5 nomeações

Ter R$ 7.500,00  
em Vendas  
Nutrimetics

EMPRESÁRIO  
VETERANO

(nomeado até a
 quinzena 39.2017)

55
Quem alcançar 

as maiores  
pontuações

Ter 150 Indicações

Ter uma venda
de R$ 1.345.500,00  
no distrito

Ter 5 Nomeações 

Ter R$ 17.500,00  
em Vendas  
Nutrimetics

Versão quinzenal

COLISEU Em latim significa colossal, que quer dizer extraordinário assim como o passeio por Roma.

Experiências  inesquecíveis

CAPELA SISTINA Seu teto  
tem um afresco concebido por 
Michelangelo entre 1508 e 1512. 

ARQUITETURA O coração de  
Roma. As ruas são repletas de trattorias, 

bares, monumentos e igrejas.

PIZZA Cada pedaço traz  
um pouco da história dessa  

capital gastronômica.



PALAVRA DA PRESIDENTE

EDITORIAL SUMÁRIO

EXPEDIENTE

Revista VP Tupperware é uma publicação da Dart do Brasil.
Tiragem: 370.000 exemplares / Distribuição interna. 
Venda proibida.

Gerente de Comunicação para a Força de Vendas: Daniella Damasceno
Supervisora de Comunicação: Fernanda Jesus
Editorial: João Bonazzi
Coordenador de Incentivos: Lucas Visconti

Projeto Gráfi co: Promosapiens
Editora/Jornalista responsável: Rejane Carvalho (Mtb: 46.024)
Redatora: Vivian Martins
Fotos: Gabriel Suzuki e Jean Philippe  
Impressão e Acabamento: Abril Print 

Os produtos podem sofrer alterações de cor, de acordo 
com o processo gráfi co. 
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 
defi nidas considerando água como parâmetro universal 
para referência de sua capacidade.

Os produtos Tupperware têm garantia de 10 anos contra 
qualquer defeito de fabricação (essa 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.

Destaques do Vitrine

Palavra da Presidente 

Integrando Novos Consultores

Integrando Novos Líderes

Clube de Oportunidades Premium

Fim de Ano Imperdível

Incentivo de Atividade

Incentivo de Indicação

Confi dence Becomes You

Palavra de Vendas

Nutrimetics
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2019 será 
o seu ano!

Paola Kiwi Levenstein
Presidente Tupperware

Brands Brasil

Gratidão. Tenha esta palavra em mente ao encerrar o ano.

Agradeça muito por toda conquista e toda difi culdade 

enfrentada. Esse sentimento fará você se renovar para o 

que está por vir. 

Em 2018 houve desafi os? Com certeza, mas são com 

eles que podemos tirar aprendizados. Graças a eles você 

pode superar seus limites e crescer 

pessoalmente e profi ssionalmente. 

Tenha certeza: trabalho e dedicação 

são as melhores maneiras de enfrentar 

todas as barreiras que aparecerem. Então, pense no que 

você pode fazer agora para ser muito melhor amanhã.

Alcance tudo o que puder no ano que está por vir. Desejo 

muita energia para que você inicie 2019 com várias 

oportunidades e tenha muito sucesso. 

Você pode fazer acontecer! 

“PENSE NO QUE VOCÊ 
PODE FAZER AGORA 

PARA SER MUITO 
MELHOR AMANHÃ”
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Vitrine 13 | 2018

Os favoritos que moram 
no coração dos que são 
#LoucosporTupperware

AF_vitrine13.2018_R11.indd   1 04/10/18   20:32

DESTAQUES DO VITRINE4

DESTAQUES DO VITRINE 13.2018

Com tantas 
oportunidades, foi 
IMPOSSÍVEL trazer 
apenas um destaque!
Os campeões de vendas do ano, juntos, com 
a energia do Vitrine, a preços imperdíveis!

Tudo isso e muito mais, no Vitrine 13!



GRANDES 
OPORTUNIDADES

O seu próximo 
passo é se tornar 
Líder

Saiba mais 
procurando 
seu Distribuidor.

6
QUINZENAS

você 
desenvolve todo 
o seu potencial

Em apenas

• Liderança, motivação, 
recrutamento e melhores resultados

E mais:E mais:
Em cada etapa 
você pode 
conquistar: 
bolsa importada, 
agenda e pasta 
exclusivas

INTEGRANDO NOVOS LÍDERES 7

Consultor, o Programa 
Integrando Novos 
Líderes é o que você 
precisava para crescer 
na Tupperware.

• Módulos exclusivos 
de capacitação

no iTup!

• Negócios e vendas, além de reter e 
manter seu grupo de Consultores

Você terá 
treinamentos 
focados em:

Novo Consultor, temos um 
programa feito para você
A cada edição, você conhece novas formas 
de aprender e crescer na empresa!

6 INTEGRANDO NOVOS CONSULTORES

5 ITENS por 
R$ 80,00 com um 

pedido no valor 
de R$ 828,00.

A JARRA 2 Litros + MÚLTIPLA 2,5 Litros 
por R$ 46,00 com um pedido 

no valor de R$ 465,00.

PRÁTICA + TURBO CHEF* 
por R$ 46,00 com um pedido 

no valor de R$ 465,00.
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2º
PEDIDO

3º
PEDIDO

1º
PEDIDO

Como adquirir 

o Kit?

Confi ra isso e muito mais no Canal Tupperware, 
às 9 horas, toda sexta-feira, no Programa do 
Novo Consultor. Ao vivo, no Facebook - 
Tupperware Só Consultores.

Você pode adquirir, nas primeiras 6 quinzenas, 
produtos excelentes para suas primeiras demonstrações!

Dica de receita com o Kit: Limonada Suíça no Quick Shake!

KIT INICIAL: VOCÊ DEMONSTRA E VENDE MAIS!

No caso de dúvidas, consulte seu Líder ou Distribuidor.

No programa, você 
escolhe entre a mochila 

ou a bolsa exclusivas!

Mostre que você é um 
Líder Tupperware!
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9

É NECESSÁRIO:
• Ter, pelo menos, 

3 indicações por Vitrine 

• Ter uma venda de 
grupo de R$ 4.784,00  

(nos 4 últimos Vitrines seguidos 
antes do período 

de resgate)

1

ACUMULE PONTOS 
O Líder somará 

pontos a partir do 
Vitrine 7.2018

2

PRÊMIO NA MÃO! 
Troque seus pontos 

e resgate seus prêmios 
no Site de Pedidos 
no Vitrine 2.2019

3

• Smartphone Samsung J7 (103.000 Pts)

• Impressora colorida (65.000 Pts)

• Micro-ondas (60.000 Pts) 

• Tablet Multilaser ou similar (45.000 Pts)

• Smartphone Multilaser ou similar 
   (40.000 Pts)

• Fritadeira Elétrica 1,5 Litro (30.000 Pts)

• Pipoqueira (20.000 Pts)  

• Caixa de som JBL GO (20.000 Pts) 

• Vassoura aspiradora (20.000 Pts) 

• Panela elétrica (20.000 Pts) 

 

A pontuação 
necessária de cada 

produto estará 
disponível no Site 

de Pedidos!

E muito 
mais!

8 CLUBE DE OPORTUNIDADES PREMIUM8

*Empresários participam como Líderes.

PRÊMIO NA MÃO! 
Troque seus pontos 

e resgate seus prêmios 
no Site de Pedidos 
no Vitrine 2.2019

E muito 
mais!

Smart TV 40”
150.000 Pts

Tablet Samsung 
Galaxy Tab A
71.500 Pts

Notebook 
2GB RAM 14”
132.500 Pts

Já é um Líder 
Tupperware?

Tablet Samsung 

Este é um programa para Novos Líderes, Líderes Veteranos e Empresários*.

Cafeteira 
35.000 Pts

1 NOMEAÇÃO 
PRODUTIVA

10 MIL 
PONTOS

1 INDICAÇÃO 
PRODUTIVA

2 MIL 
PONTOS

1 INDICAÇÃO 
(PEDIDO MÍNIMO)

1 MIL 
PONTOS

Então,  este é um 
programa feito 
para você*! 

Panelas Inspire

85.000 Pts

75.000 Pts

100.000 Pts

65.000 Pts70.000 Pts
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*Limitado a 1 conjunto de produtos.
Os itens de ambientação não acompanham o produto. Eco Tupper 
Garrafa não vai ao freezer. Não deve ser usada com bebidas quentes, 
gaseifi cadas ou com máquinas para gaseifi car bebidas.

INCENTIVO DE ATIVIDADE

Eco Tupper Garrafa 
Plus 1L + Tupper Caixa 
Folhagem 1,7L

13

Armazenar

1L

Com esta tampa, fi ca muito 

mais fácil para você se 

refrescar no dia a dia.

500ml

NOVA 
DECORAÇÃO

1,7L

QUINZENA 49

Conquiste*
Com um pedido de:

R$ 465,00
1 Quick Shake II 500ml

Ou Conquiste*
Com um pedido de:

R$ 828,00
1 Quick Shake II 500ml 
+ 1 Eco Tupper Garrafa Plus 1 Litro
+ 1 Tupper Caixa Folhagem 1,7 Litro
e por R$ 132,00, adquira: 
Presente da Anfi triã 
Linha Smart
(3º nível - 12 itens) 
Cód.: 803925

12 INCENTIVO DE ATIVIDADE

QUINZENAS 49 E 51

As medidas gravadas na base 
do Quick Shake II te ajudam na 
hora de medir os ingredientes

NOVA 
COR

Com um pedido de  R$ 465,00 
em qualquer quinzena do Vitrine 13, 
você conquista 1 Quick Shake II 500 ml.

Preparar

k Shake II 500 ml.

Preparar

Na
Quinzena

Com um pedido
de R$ 465,00, 

ganhe*:

Com um pedido 
de R$ 828,00, 

ganhe*/adquira:

Com um pedido 
de R$ 1.196,00, 
ganhe/adquira:

49

ou ou

51

1 Quick Shake II 500ml
+ 1 Eco Tupper Garrafa Plus 1L
+ 1 Tupper Caixa Folhagem 1,7L 
e por apenas R$ 30,00, adquira 
1 Tupper Caixa Folhagem 10L 

e por 132,00, adquira 
o Presente da Anfi triã

2 Quick Shakes II 500ml** cada
+ 1 Eco Tupper Garrafa Plus 1L
+ 1 Tupper Caixa Folhagem 1,7L 
e por apenas R$ 30,00, adquira 
1 Tupper Caixa Folhagem 10L 

e por 132,00, adquira 
o Presente da Anfi triã

* Limitado a 1 unidade do produto em cada quinzena. ** Limitado a 2 unidades do produto na quinzena.

1 Quick Shake II
500 ml

1 Quick Shake II
500 ml

1 Quick Shake II 500ml
+ 1 Múltipla 2,5L

2 Quick Shakes II 500ml** cada
+ 1 Múltipla 2,5L e por apenas 

R$ 29,00, adquira:
1 Tigela Actualité 10L*



* Limitado a 1 conjunto de produtos.

Os itens de ambientação não acompanham o produto.

10L

15

Geladeira

Um produto de 10 litros! 

Perfeito para armazenar 

frutas e muito mais.

Ou Conquiste*
Com um pedido de:

R$ 828,00
1 Quick Shake II 500ml 
e por apenas R$ 35,00, adquira:
1 Porta Tudo Folhagem 10 Litros
Cód.: 879708

E, além disso,  
por R$ 132,00, 
adquira:
Presente da Anfi triã 
Linha Smart
(3º nível - 12 itens)
Cód.: 803925

Atividade Especial: 
1 Porta Tudo Folhagem 10L

14 INCENTIVO DE ATIVIDADE

DRINQUE DE KIWI
Em 5 minutos, prepare 2 copos.

Ingredientes

• 4 kiwis descascados e cortados
• 1 xícara de água de coco
• 1 xícara de suco de limão
• Açúcar ou adoçante
• Cubos de gelo

 Modo de Preparo

1. Coloque em 2 copos 
grandes o kiwi e o gelo.

2. No Quick Shake, acrescente 
a água de coco, o suco de limão 
e o açúcar e chacoalhe bem.

3. Transfira para os copos 
com o gelo e o kiwi e sirva.

500ml

NOVA 
DECORAÇÃO

QUINZENA 49 - AÇÃO EXTRA
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Os favoritos que moram 
no coração dos que são 
#LoucosporTupperware
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*Os Novos Consultores só poderão adquirir o Presente Especial da Anfitriã 
após 6 quinzenas de cadastro. Dúvidas, entre em contato com a Distribuição 
para conhecer o Programa Integrando Novos Consultores. 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.

17

A tampa também pode 

ser utilizada para servir.

Todos os Novos Consultores que atingirem um pedido a partir 
de R$ 828,00, nesta quinzena, ganharão produtos selecionados 

do Presente da Anfi triã antecipado (1 Guarda Suco 1 Litro
+ 1 Mantegueira), além dos demais brindes do período.

1ª VEZ NO
PRESENTE DA 

ANFITRIÃ

Servir

8,7L

Todos os Novos Consultores que atingirem um pedido a partir 
de R$ 828,00, nesta quinzena, ganharão produtos selecionados 

do Presente da Anfi triã antecipado (1 Guarda Suco 1 Litro#PresenteDaAnfi triã
Linha Smart

16 INCENTIVO DE ATIVIDADE

E, além disso,  
por R$ 132,00, 
adquira:
Presente da 
Anfi triã Linha Smart
(3º nível - 12 itens) 
Cód.: 803925
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Sistema Condens Control: garante 

a circulação do ar e, com isso, seus pães 

e queijos fi carão conservados por mais tempo! 

Sistema Condens Control:
a circulação do ar e, com

1ª VEZ 
NO 

BRASIL!

180ml cada

QUINZENA 49 - ANTECIPADO

Ou Conquiste*
Com um pedido de:

2 Quick Skakes II 500ml cada + 1 Eco Tupper Garrafa Plus 1 Litro
+ 1 Tupper Caixa Folhagem 1,7 Litro e por apenas R$ 30,00, adquira: 
1 Porta Tudo Folhagem 10 Litros Cód.: 879708

R$ 1.196,00
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18 INCENTIVO DE ATIVIDADE

1 Múltipla 2,5L

2,5L NOVA 
COR

Fazer legumes a vapor nunca 

foi tão rápido e prático!

Preparar

Ou Conquiste*
Com um pedido de:

R$ 828,00
1 Quick Shake II 500ml
+ 1 Múltipla 2,5 Litros

Conquiste*
Com um pedido de:

R$ 465,00
1 Quick Shake II 500ml

QUINZENA 51
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INCENTIVO DE ATIVIDADE

1 Tigela 
Actualité 10L

19

10L

Servir

Ou Conquiste*
Com um pedido de:

R$ 1.196,00
2 Quick Shakes II 500ml
+ 1 Múltipla 2,5 Litros
e por apenas R$ 29,00
adquira:
1 Tigela Actualité 10 Litros
Cód.: 879713

QUINZENA 51



A cada Revista VP, uma nova 

caixa exclusiva para a sua coleção!

Complete sua coleção 
da VP 10.2018 à 3.2019.

Esta Tupper Caixa 
só você vai ter!

21

Conquiste

1 Tupper Caixa 
Açúcar Clássicos 1,4kg
O Consultor que você indicou 
precisa fazer um pedido 
mínimo de R$ 465,00*.

1,4L

Como participar:

20 INCENTIVO DE INDICAÇÃO20

A pessoa indicada 
precisa fazer seu 

primeiro pedido no valor 
da Indicação Mínima ou 

Indicação Produtiva

Indica uma 
pessoa 

interessada
      Você 

Consultor 
ou Líder

Indicado

Você conquista produtos incríveis 
ao indicar Novos Consultores 
para a Tupperware!

INDICAÇÃO 
MÍNIMA

Quem você 
indicou precisa 

fazer um pedido 
de R$ 465 

INDICAÇÃO 
PRODUTIVA

Quem você 
indicou precisa 
fazer um pedido 
de R$ 598 

E compra 
produtos a preços especiais no

E você já conquista: 
brindes exclusivos

Clube de Oportunidades

Dúvidas? 
Contate seu Líder 
ou Distribuidor.

Indiquei uma pessoa! 
Como faço para 
ganhar meu brinde?

• Você e o indicado não 
podem estar em débito. 

• O indicado deverá estar ativo 
(deve somar R$ 598,00 em pedidos 
durante suas 2 primeiras quinzenas).

• Você deve ter pelo menos um 
pedido mínimo no Vitrine 13.2018.

• Você deve ter pelo menos um 
pedido mínimo no Vitrine 3.2019.

São 5 produtos com desconto 
no período 01.2019!



Com 1 indicação, 
sirva com personalidade

23INCENTIVO DE INDICAÇÃO

Ou conquiste 

1 Tupper Caixa Açúcar 
Clássicos 1,4kg
+ 2 Tigelas Clear 
2,4 Litros cada
O Consultor que você indicou precisa 
fazer um pedido de R$ 598,00*.

* Confi ra a regra de Indicação 

Produtiva completa na página 25.

Leve para a mesa 

e sirva com muita 

elegância.

Servir COM 1 INDICAÇÃO PRODUTIVA

2,4L

Conquiste

1 Tupper Caixa 
Açúcar Clássicos 1,4kg
O Consultor que você indicou 
precisa fazer um pedido 
mínimo de R$ 465,00*.

Brinde com estilo, 
apenas 1 indicação

22 INCENTIVO DE INDICAÇÃO

COM 1 INDICAÇÃO PRODUTIVA

Ou conquiste

1 Tupper 
Caixa Açúcar 
Clássicos 1,4kg
+ 6 Taças Allegra 
300ml cada
O Consultor que você 
indicou precisa fazer 
um pedido de 
R$ 598,00*.

* 
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Conquiste

1 Tupper 
Caixa Açúcar 
Clássicos 1,4kg
O Consultor que você 
indicou precisa fazer 
um pedido mínimo 
de R$ 465,00*.

Comemore com estilo as 

suas conquistas em 2019!

300ml cada

Servir
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Preparar

Regra de Indicação Produtiva
O Consultor Indicado será considerado produtivo após atingir, em até uma quinzena depois da Demonstração de Lançamento ou 1ª Demonstração 
Pessoal, o valor de R$ 598,00 (1º nível do Presente da Anfi triã) em vendas. Para conquistar o brinde, o Consultor Indicante deverá ter um pedido 
mínimo da Distribuição entre as Quinzenas 49 e 51.2018. Para o brinde ser entregue ao Consultor Indicante, ele deverá ter, no mínimo, um pedido a 
partir de R$ 465,00 no período das Quinzenas 9 e 11.2019, caso contrário, perderá o direito ao prêmio.

Em silicone: pode  ser 

levada ao freezer, forno 

convencional e micro-ondas.

Ou conquiste

2 Tupper Caixas Açúcar 
Clássicos 1,4kg cada
+ 1 Quick Chef 1,3 Litro
+ 1 Forma de Silicone Meia Lua
+ 1 Espátula de Silicone Grande
O Consultor que você indicou 
precisa fazer um pedido 
de R$ 598,00*.

24 INCENTIVO DE INDICAÇÃO

Deliciosas sobremesas, 
com 2 indicações

COM 2 INDICAÇÕES PRODUTIVAS

Em poucos minutos, você tritura, bate, 

mistura e fatia diversos alimentos.

Vem com funil, para 

despejar líquidos 

sem precisar abrir.



Rodrigo Senday
Vice-Presidente de Vendas Tupperware 

Brands Brasil

PALAVRA DE VENDAS

Dê o seu melhor e 
se qualifi que! Roma 
espera por você

“QUEM NÃO GOSTA DE 
GANHAR PRESENTES? 

SUA ANFITRIÃ VAI 
ADORAR GANHAR 

PRODUTOS TUPPERWARE, 
POR ISSO, DEMONSTRE E 

PRESENTEIE”

Você imaginava que o destino do Vip seria tão incrível? Agora que você já sabe 
que pode ir para Roma curtir tudo o que tem direito, é só colocar a mão na massa. 
Então, não perca tempo.

E as novidades não param por aí: o brinde da Anfitriã está imperdível e com certeza 
vai fazer muito sucesso entre os seus clientes, por isso, faça suas demonstrações e 
fature bastante neste período.

Além disso, indicando novas pessoas, 
você conquista muitos produtos. Com 
apenas 2 indicações, você ganha o Quick 
Chef, que facilita as atividades na cozinha. 
Por isso, indique e ganhe mais e mais. 
Boas vendas e boas indicações!

PALAVRA DE VENDAS

26 CONFIDENCE BECOMES YOU

Confi dence
becomes you*

Independência 
fi nanceira

Novos depoimentos nas 
próximas edições da revista. 
*A Confi ança Transforma Você

“Hoje, a minha renda 
familiar é 100% vinda 
da Tupperware.”

Você pode!
“Acredite que este será o ano da 
realização, comece já. Você poderá 
realizar todos os seus sonhos.”

Eliza
Empresária
Distribuição 

Constelação
Londrina - PR

NUTRIMETICS 27

CHEGOU O 
PRÓXIMO 
SUCESSO 
DE VENDAS!

GRÁTIS 
ECO TUPPER 

GARRAFA PLUS 
SNOW 500ML*

Inspirada no homem livre e 
ousado, que busca sempre 
emoções extremas, a nova
fragrância masculina Snow é o 
grande destaque do período.

*Oferta válida nas semanas 49 e 50. Disponível apenas no Site de Pedidos.

Marca de cosméticos internacional de origem australiana, 
presente também na França e Nova Zelândia. Com 50 anos 
de existência, a Nutrimetics possui uma linha de produtos 
sofisticados e de alta qualidade.

DESCONTO26%
99,00R$

Por

910146 
Snow Deo-Colônia 
Masculina 100ml  
Cítrico Aromático Amadeirado

Preço sugerido:

R$ 135,00 

Você leva GRÁTIS uma exclusiva 
ECO TUPPER GARRAFA PLUS
SNOW 500ML.

A Eco Tupper não vai ao freezer. 
Não deve ser usada com bebidas 
quentes, gaseificadas ou em 
máquinas para gaseificar bebidas.
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Com este 
café da 
manhã, 

Anfitriã é  
o que não 
vai faltar!

Faça como elas, aproveite 
as oportunidades do 
Presente da Anfitriã!  
Páginas 16 e 17

Joyce Ferreira 
Anfitriã

Vanessa Aleixo 
Consultora da Distribuição Avante - SP


