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Prepare-se!
Com o BEA 4º nível,
você está pronta para
fazer muitas Experiências
e lucrar mais!

palavra da presidente

destaques do vitrine

Destaques
do Vitrine 4.2017

Lembrar o sabor sem nem mesmo provar...
Quem resiste às #receitasdamamãe?
Conheça as novidades do Vitrine 4.2017
e toda a magia que envolve esta história:
deliciosas receitas feitas e servidas com os
nossos produtos. Inspire-se nestas ideias para
fazer suas Experiências e venda ainda mais!

Que tal servir estas delícias
na Tigela Al legra 740ml?
Um presente que toda
mãe merece!
As #receitasdamamãe ficarão
muito mais fáceis de preparar
e servir com os produtos
Tupperware. A Criativa 1,4 Litro será
a aliada perfeita na preparação
do bolinho de chuva!

destaques do vitrine
palavra da presidente
experiência
integrando corações

Elas merecem!

vendas
de consultora para consultora
desafio mães e filhas

Com o Dia das Mães se aproximando, queremos
parabenizar todas as mães que dedicam seu tempo
para ensinar, orientar e fazer tudo que está acima de
suas possibilidades, além de estarem presentes em
momentos tão especiais de nossas vidas.

Super Seminário 2017
Realeza Vanguard
palavra de vendas

E é com este sentimento, de acolhimento e carinho,
que homenageamos também as “mães Tupperware”,
aquelas que lideram nossos grupos, que encorajam,
que indicam e nomeiam, que mostram o caminho
e levam oportunidades para centenas de pessoas,
com a mesma dedicação de uma mãe.

incentivo de nomeação
ranking de vendas
incentivos
incentivo de indicação

Acompanhar estes momentos verdadeiros
e radiantes nos enche de alegria.
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A Múltipla 2,5 Litros
dará aquela mãozinha
na hora de fazer
o bolo formigueiro!
E com a versatilidade
da Prática 2 Litros,
você poderá ralar
o chocolate para
a cobertura.

índice

constelação das estrelas

Feliz Dia das Mães!

reajuste de valores
incentivo de atividade

Paola Kiwi Levenstein

BEA 3º Nível

Presidente Tupperware Brands Brasil
Aproveite o segundo melhor período para
vendas e demonstre os produtos Tupperware,
eles são excelentes opções para presentear
com carinho quem a gente ama e quer bem!

A polenta ficará pronta
rapidinho com o auxílio do
Turbo Chef 300ml. E o fubá
conservado na Tupper Caixa
Fubá Bistrô 1kg permanecerá
sempre saboroso.

BEA 4º Nível
Nutrimetics
confidence becomes you

Portátil
Refrigerar

Congelar

Preparar

Micro-ondas

Armazenar

Servir

Os produtos podem sofrer variações de cor, de acordo com o processo gráfico.
Os itens de ambientação utilizados nesta revista não acompanham os produtos.
A capacidade de todos os produtos pode variar de acordo com o tipo de alimento
e/ou ingrediente armazenado ou contido, pois a densidade varia
de um ingrediente para outro. Contudo, todas as medidas volumétricas foram
definidas considerando água como parâmetro universal para referência de sua
capacidade.
Os produtos Tupperware têm garantia de 10 anos contra qualquer defeito de
fabricação (esta garantia de 10 anos dos produtos Tupperware não se aplica aos
produtos cosméticos da marca Nutrimetics) e um serviço especial para reposição
de acessórios, tais como tampas, alças e grades, conforme disponibilidade do
estoque no momento da solicitação.
Os direitos de publicação desta edição e de qualquer outra marca registrada nela
utilizada são propriedade de Dart do Brasil Ind. e Com. Ltda. Nenhuma parte desta
publicação poderá ser reproduzida, arquivada ou transmitida de nenhuma forma e
por nenhum meio sem permissão expressa e por escrito da detentora dos direitos.

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

experiência

A voz da
Experiência

Organização é tudo

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

BEA*: sucesso garantido

Além de separar todos os produtos Tupperware
e ingredientes necessários para a criação da receita
que irá desenvolver, ela investe na decoração de suas
Experiências. “Procuro decorar conforme o tema. Por
exemplo, para o Dia das Mães, é possível fazer um
arranjo com flores e guardanapos decorados”.

Especial Dia das Mães
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Outra dica importante da Wanessa é que na Experiência
não pode faltar o BEA. “Esta é uma ótima ferramenta
que ajuda muito no momento das marcações. É um
presente maravilhoso que damos à Anfitriã por abrir
sua casa para receber uma Experiência”.**

“O primeiro passo para uma
Experiência de sucesso é acreditar
que vai dar certo e ter autoconfiança.
Realizar Experiências temáticas,
como a Experiência do Dia das Mães,
enriquece ainda mais este momento
de demonstração”.

Um coração com descontração
Para quebrar o gelo logo no início, ela sugere entregar
algo simbólico às participantes. Nas Experiências do
Dia das Mães, Wanessa sugere oferecer um papel
em formato de coração para as convidadas. Em
seguida, cada participante deve escrever uma frase
de homenagem às mães. Feito isso, realize um sorteio
rápido para que elas troquem as mensagens e leiam.

Wanessa Duarte da Silva, Consultora e
Empresária da Distribuição Charme - SP

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

Wanessa sempre teve sua mãe como inspiração,
e vê-la trabalhar com Tupperware também a incentivou
a conquistar sua independência financeira. Com apenas
19 anos, a Empresária já sabe que as Experiências são
a melhor forma de vender.

O convite...
Para convidar as participantes, ela usa as redes sociais
e o WhatsApp. Neste convite, coloca um atrativo
da receita que irá realizar e o tema da Experiência.

Dicas da Wanessa para o Dia das Mães
• Utilize a máquina de cartão de débito e crédito***
nas Experiências. Ela proporciona mais segurança
e alavanca suas vendas.
• Além da Experiência na cozinha, invista nas
demonstrações dos produtos da Nutrimetics. “Mães
adoram maquiagens, fragrâncias e outros produtos
de beleza. Eles chamam a atenção! Esta é mais uma
forma de encantarmos. Procure demonstrar o
Nutri-Rich Oil, fazendo uma massagem nas mãos
das participantes e explicando seus benefícios”.

Milk-Shake em apenas
10 minutos!
Receita de Milk-Shake de morango, enviada
por Wanessa Duarte da Silva, preparada com
os produtos do Kit Inicial do Programa
Integrando Corações.
Tempo de preparo: 10 minutos.
Rendimento: 500ml.
Ingredientes
• 1 ½ xícara de leite
• 1 bola de sorvete de morango
• 6 a 8 morangos limpos
• ½ xícara de amendoim sem casca e sem sal
• Calda de morango para decorar
Modo de preparo
1. Triture levemente os amendoins
no Turbo Chef e reserve.
2.Triture bem os morangos no Turbo Chef e
os transfira para o Quick Shake. Acrescente
o leite, o sorvete de morango e agite bem.
3. Coloque a calda de morango em uma taça,
despeje o Milk-Shake e polvilhe o amendoim
triturado sobre ele na hora de servir.
Acesse tuppercity.com.br
e veja esta e outras receitas.

* 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. *** Saiba como adquirir a sua conversando com seu(sua) Líder ou Distribuidor(a).
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vendas

Novo(a) Consultor(a), este
é o primeiro passo para
seu sucesso
O Programa Integrando Corações, que é a sua porta de entrada nas primeiras semanas como Novo(a) Consultor(a)
Tupperware, traz o Kit Inicial com produtos incríveis, para você já começar a fazer suas Experiências Tupperware.
Desde o início, você pode contar com a gente para começar a crescer e lucrar!
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1a atividade

As diferentes tampas vão
encantar seus clientes

Você poderá adquirir
por R$ 72,00 os
produtos essenciais
do kit com atividade
no valor de R$ 540,00.

2a atividade

3a atividade

A Jarra não deixa
vazar líquidos

Que tal servir legumes
quentinhos em sua
Experiência?

Você poderá adquirir por
R$ 18,00 A JARRA 1,4 Litro
com atividade no valor
de R$ 270,00 ou o pedido
mínimo da sua Distribuição.

Você poderá adquirir por
R$ 18,00 a MÚLTIPLA com
atividade no valor de
R$ 270,00 ou o pedido
mínimo da sua Distribuição.

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!

4a atividade

Cortes variados
em sua demonstração

Você poderá adquirir por
R$ 18,00 a PRÁTICA com
atividade no valor de
R$ 270,00 ou o pedido
mínimo da sua Distribuição.

5a atividade

Pica e corta alimentos
sem esforço

Você poderá adquirir por
R$ 18,00 o TURBO CHEF
com atividade no valor
de R$ 270,00 ou o pedido
mínimo da sua Distribuição.

Para participar do Programa Integrando Corações, o(a) Consultor(a) precisa adquirir, obrigatoriamente, o Kit Inicial Tupperware. Para saber mais, consulte seu(sua) Distribuidor(a).

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

integrando corações

Uma facilidade para você
vender ainda mais!
Já pensou em aceitar outras formas de pagamento em suas vendas? Com pagamentos
em crédito e débito, além de vender mais, você deixa o seu negócio com cara de empresa.
Com a máquina de cartão, você tem a oportunidade de alcançar um número maior de clientes
e não perder as vendas daqueles que não têm dinheiro no momento.

Tecnologia

a seu favor, com
rapidez, comodidade
e segurança

Experiências,

a venda acontece
em qualquer lugar
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Alavanque

suas vendas

com as opções de
débito e crédito

80% dos brasileiros
já utilizam cartões*

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).

Além das

Gostou? Converse com seu(sua) Líder ou Distribuidor(a) e saiba
como adquirir a máquina de cartão com um desconto especial.
* Pesquisa realizada pela ABECS e Boa Vista Serviços SCPC

Facilidade para
parcelar as compras
dos(das) clientes

91% das pessoas
que compram
por impulso
utilizam cartões*

de consultora para consultora

desafio mães e filhas

Dicas de campeões em vendas
para lucrar com o Turbo Chef
Que produto pode trabalhar por 288 facas em 15 segundos e deixar as #receitasdamamãe ainda
mais deliciosas? O Turbo Chef, à venda no Vitrine 4.2017 na página 9, é único e vai fazer toda
a diferença na hora de preparar pratos variados, tanto salgados quanto doces.

Quem faz as melhores
#receitasdamamãe
na TV Tupperware?
A TV Tupperware estreia, em 28 de março, um novo quadro
no Vitrine 4.2017: o Desafio Mães e Filhas. Uma competição
que irá trazer duas Líderes Empreendedoras
e suas mães como participantes.
O desafio: quem faz a melhor receita de polenta, bolinho
de chuva e bolo formigueiro. Assista à esta novidade:
acesse www.tupperware.com.br/tv, uma nova receita
todas às terças-feiras, às 20h.

“Fiz um vídeo cortando cebola para
publicar no Facebook. Ele começou
a ser compartilhado, curtido
e comentado. Então, passei a enviá-lo
pelo WhatsApp e acredito que foi
assim que consegui vender
muitos produtos”.
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Niedy Figueira, Nova Líder Empreendedora
da Distribuição Grande Vitória,
de Jaguaré - ES
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“Depois que faço qualquer venda,
sempre entro em contato com
o cliente para saber o que
ele achou do produto”.
Izilda Mara Gomes, Líder Empreendedora da
Distribuição Águias, de São José do Rio Preto - SP

“Além das Experiências, o Turbo Chef
me acompanha no trabalho de campo,
porque ele também é ótimo para atrair
novas recrutas”.
Elizangela Pereira Lebre, Líder Empreendedora da
Distribuição Amor Perfeito, de Niterói e região - RJ

Acesse tuppercity.com.br, dentro do Centro de Inovação e Produtos, e conheça mais sobre o Turbo Chef.

Super Seminário 2017

Realeza Vanguard

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
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

Sorteios e muitos reconhecimentos!

TODOS(AS) os(as) que atingirem
os critérios mínimos:
• 150 corações ativos no distrito

Treinamentos estimulam
a busca por melhores
resultados

• 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:

Palestras inspiradoras

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

Prêmios e reconhecimentos
que toda realeza merece

Nomeações:
Cada nomeação produtiva valerá pontos,
conforme a semana:

Período de qualificação: Semanas 33.2016 a 32.2017
Período especial de qualificação para Líderes
Empreendedoras e Empresárias

Semanas: 9 a 16.2017 = 15.000 pontos
Semanas: 17 a 24.2017 = 10.000 pontos

Todo ano, a Tupperware realiza o reconhecimento
da Realeza Vanguard com uma cerimônia inesquecível,
durante o Super Seminário, que premia as melhores
Líderes Empreendedoras e Empresárias do ano.
Confira as regras de qualificação e saiba como
ganhar os prêmios!

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.
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

Brownie Wise: as 5 melhores Líderes
Empreendedoras em Recrutamento, desde
que estejam entre as 50 melhores
em Vendas do Brasil.
Princesas: as 10 melhores Líderes Empreendedoras
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
Rainha: a melhor Líder Empreendedora
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
Duquesas: as 10 melhores Empresárias em Vendas
Absolutas do Brasil, desde que estejam dentro do
Círculo da Excelência Ouro na média do período.
Imperatriz: a melhor Empresária em Vendas Absolutas
do Brasil, desde que esteja dentro do Círculo
da Excelência Ouro na média do período.

Premiação
Categoria

Reconhecimento

Nível

Prêmio

Líder Empreendedora

Brownie Wise

5 melhores

iPad

Líder Empreendedora

Brownie Wise

6º a 10º melhores

Tablet

Líder Empreendedora

Princesa

10 melhores

Notebook 2 em 1

Líder Empreendedora

Princesa

11º a 25º melhores

Tablet

Líder Empreendedora

Rainha Vanguard

Melhor Líder Nacional

Macbook + Carro 0 km

Empresária

Duquesa

10 melhores

Notebook 2 em 1

Empresária

Duquesa

11º a 25º melhores

Tablet

Empresária

Imperatriz Vanguard

Melhor Empresária Nacional

Macbook + Carro 0 km
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Caso haja empate, o critério de maior Venda Absoluta será utilizado.

O destino é certo: Costa do Sauípe,
na Bahia. Mas você já imaginou o que
poderá vivenciar no maior evento da
Tupperware Brasil?

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

Imagens meramente ilustrativas.

Período de qualificação:
Semanas 9 a 28.2017
Especial para: Consultores(as), Líderes,
10 Empreendedores(as), Empresários(as)
e Distribuidores(as)

Tabela de Pontuação

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

Como posso
participar do
maior evento
Tupperware
Brasil?

Consultor(a)

palavra de vendas

ranking de vendas

Um 2017 mais
que especial!

O ano de 2017 está sendo incrível para nós graças à sua
dedicação e ao seu empenho em levar a Tupperware
constantemente à vida das pessoas.
No próximo período, comemoraremos o aniversário de 41 anos
da Tupperware no Brasil e você é parte fundamental desta
história de sucesso de nossa marca.
Nossos produtos são tecnológicos e especialmente
desenvolvidos para deixar a vida mais fácil, saudável, e tudo

de convidar mais e mais pessoas para o nosso negócio,
podendo, assim, se transformar em um(a) Líder
de grande sucesso.
Aproveite esta oportunidade de crescer e ter seu sucesso
conosco. Acreditamos em seu potencial e estamos
aqui sempre para apoiá-lo(a) em seu crescimento com
treinamentos e com um acompanhamento especial
do seu(sua) Distribuidor(a).
Boas vendas!

isso chega aos Consumidores através de você, que faz a real
diferença por meio das Experiências Tupperware. Com elas,
você consegue vender muito e tem grande possibilidade

Rodrigo Senday
Vice-presidente de Vendas Tupperware Brands Brasil

incentivo de nomeação

Nomeações
12 Especial para Líderes Empreendedores(as)

Período de qualificação: Semanas 13 a 24.2017

Líderes/Grupo+Pessoal
Posição

Distribuição

Grupo

Nome

1º

Campo Grande

Antares

Nadir Cardoso Evangelista

2º

Campo Grande

Imagem

Margarida Gomes Sandim

3º

Raio de Sol

Renovação-Cariri

Silvana Alencar Amorim

4º

Vencedoras

Primavera

Marlene Gelati Nagao

5º

Fênix

Sensação

Maria Josélia Rodrigues Menezes

6º

Grande Vitória

Nitzanim

Maria Cilene Almeida dos Santos

7º

Ciranda

Tuf

Erika Norjosa Werner

8º

Campo Grande

Majestade

Eliane de Souza Bernardes

9º

Campo Grande

Constelação

Débora Alves Moraes Gotardi

10º

Zênite

União

Zenita Lucas de Sá Oliveira

“Uma dica
importante é usar
os produtos em
sua própria casa,
para que durante a Experiência,
tenhamos segurança de
demonstrar e vender mais.
Eu costumo demonstrar os
produtos de maior destaque
do Vitrine. Utilizo muito a
Super Caixa e a Prática.”

Dica de
sucesso

Vera Rejane, Líder Empreendedora,
São José do Hortêncio - RS

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

Os(as) melhores em
Vendas no Brasil

Estes(estas) foram os(as) melhores Líderes
Empreendedores(as) e Empresários(as) em
vendas durante o Vitrine 12.2016. Quer ver seu
nome aqui também? Inspire-se nestas pessoas!

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
o 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

Consultores
Colocação

Distribuição

Grupo

Nome

1º

Orion

Orquídeas

Vera Rejane Bender Engeroff

2º

Orion

Tupper Sul

Maria Helena Lunardi Camargo

3º

Girassol

Estrela da Manhã

Gabriel de Alencar Rodrigues

4º

Girassol

Estrela da Manhã

Pâmela Caroline Prado Rodrigues

5º

Inspiração

Girassol

Sirlei Lucia Seibt Seide

6º

Orion

Atitude

Liete Elizabete Maus Groff

7º

Campo Grande

Constelação

Marcos Aurelio Gotardi

8º

Força Gaúcha

Violetas

Lerina Godeski Bueno

9º

Charme

Primavera

Maria Elizângela dos Santos Silva

10º

Entusiasmo

Karice

Aleksandra Pereira de Souza
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incentivos

incentivos

Anfitriã Tupperware

Todos estes
produtos
podem
ser seus!

Carina A. Gonçalves, Santo André - SP

Consultora e Líder Empreendedora Tupperware
Larissa R. Dias, São Paulo - SP

Nas páginas a seguir, confira as regras
dos programas de Incentivo de Indicação,
Atividade e os BEAs do período para você
e sua Anfitriã.
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incentivo de indicação

incentivo de indicação

Faça sol ou chuva, um
conjunto indispensável
para moviment os de
campo, como o Dia D!

Você estará sempre
pronta para alavancar
suas vendas!

Tamanho ideal para
levar na sua bolsa!
Ativando 1 coração, ganhe:

1 Guarda-chuva personalizado Tupperware
+ 1 Eco Tupper Garrafa Verde Neon 500ml

Lançamento
Eco Tupper
Verde Neon
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Ganhe:

1 Conjunto Nutrimetics composto por 4 itens:
1 NC Sombra B. Eclipse 1,5g
+ 1 NC Sombra C. I. Midnight 1g
+ 1 NC Lápis R. Preto 0,35g
+ 1 NC Express Batom Saturday Night 4g

Destacam o olhar!
Aproveite em suas demonstrações

4

produtos

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 4.2017.
• Ter, pelo menos, um pedido mínimo entre
as Semanas 25 e 28.2017.
Verifique a regra de Indicação Ativa na página 18.

Como ativar quem
foi indicado(a)?
O(a) indicado(a) deverá atingir o valor de
R$ 540,00 em vendas nas duas primeiras
semanas após o seu cadastro
na Tupperware.

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.

Indique novos(as) Consultores(as)
e ganhe muitos prêmios!

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

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.

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

1 indicação = brindes
exclusivos para você

os
Pode ser usada para servir divers
aliment os, além de decorar sua cozinha

Coloque uma fruteira sobre
a outra, protegendo melhor
os aliment os

Ganhe:

1 Conjunto Floresta
composto por 5 itens:
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1 Fruteira Floresta Grande
+ 4 Fruteiras Floresta Pequenas

Acompanha concha e tampa
para proteger os aliment os!
Ganhe:

1 Conjunto Premier
composto por 3 itens:

1 Tigela Premier Plus 6 Litros
+ 1 Concha
+ 1 Tigela Premier 500ml

Parece vidro, mas não é!
Conheça toda a resistência o
e transparência do policarbonat

incentivo de indicação

incentivo de indicação

Ativando 2 Corações = indicando 2 Novos(as) Consultores(as)

As facas acompanham capa
protet ora e têm cores que
decoram sua cozinha

Pica, corta e fatia
ingredientes

Os itens de ambientação não acompanham o produto. Os brindes serão
iguais ou similares aos ilustrados na Revista Você Pode.

Com 2 indicações,
você ganha lançamentos
exclusivos!
Lâmina em
aço inoxidável
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Ideal para frutas
e legumes

Perfeita para preparar
suas receitas mais
saborosas
Tábua flexível, indispensável
para preparar as refeições
do dia a dia e que não ocupa
espaço no armário!

Ativando 2 Corações, ganhe:

1 Faca do Chef 34,6cm de comp.
+ 1 Faca Serrilhada 27,1cm de comp.
+ 1 Faca Utilitária Média 32,8cm de comp.
+ 1 Faca Utilitária Pequena 24,1cm de comp.
+ 1 Tábua de Corte Flexível
37,9cm de comprimento x 29cm de largura

+ 1 Tigela Criativa 3 Litros

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$ 540,00
(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 13 e 16.2017. Para o brinde ser entregue ao(à) Consultor(a) Indicante, ele(ela) deverá ter, no mínimo, uma Reunião Pessoal no período das Semanas
25 a 28.2017, caso contrário, perderá o direito ao prêmio.

As capas protet oras
de lâminas garantem o corte
por mais tempo e segurança

constelação das estrelas

incentivo de atividade

Aqui você brilha
Ser uma Estrela Dealer é ser reconhecido(a)
por toda dedicação aos nossos produtos
e à nossa marca.
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.

Como me tornar uma Estrela Dealer?
Nível

Reuniões
4 reuniões

Nível Bronze

no valor do 1o nível do BEA*

7 reuniões

Nível Prata
Nível Ouro
Nível Platina

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$ 540,00
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reajuste de valores

Reajuste de preços: fique atento(a)!
Para garantir a lucratividade
da Força de Vendas e
adequar os preços de
produtos, promoções,
Vitrines e lista de acessórios,
a partir do Vitrine 5.2017, os
valores serão reajustados.
A seguir, veja o que muda
e fique por dentro!
BEA - Brinde Especial
da Anfitriã
Os valores dos BEAs serão
reajustados a partir do BEA
5.2017 vigente e BEA 6.2017
antecipado.
• 1º nível: R$ 580,00
• 2º nível: R$ 790,00
• 3º nível: R$ 1.060,00
• 4º nível: R$ 1.440,00

Sendo assim, os valores
pagos serão:

Incentivo de nomeação

Antecipado (12% do valor
de cada nível do BEA)

O valor da nomeação
produtiva aumenta
para R$ 4.640,00.

• 1º nível: R$ 69,60

Estrela Dealer

• 2º nível: R$ 94,80

Acompanha o aumento
do valor do BEA:

• 3º nível: R$ 127,20
• 4º nível: R$ 172,80
Vigente (12% do valor de
cada nível do BEA, menos
a lucratividade de 26,5%)
• 1º nível: R$ 51,16
• 2º nível: R$ 69,68
• 3º nível: R$ 93,49
• 4º nível: R$ 127,01
Incentivo de Atividade
Semanal

R$ 580,00 (1º nível do BEA)
A partir deste mesmo
período, o valor cobrado pelo Incentivo de indicação
BEA passa de 10% para 12% O valor de indicação ativa
aumenta para R$ 580,00.
do valor do nível.

• Bronze 4 x R$ 580,00
= R$ 2.320,00
• Prata 7 x R$ 580,00
= R$ 4.060,00
• Ouro 9 x R$ 580,00
= R$ 5.220,00
• Platina 12 x R$ 580,00
= R$ 6.960,00
Integrando Corações
Reunião de Lançamento
ou 1ª atividade - R$ 580,00
2ª atividade - com o valor
de R$ 290,00, ou o pedido
mínimo de sua Distribuição,
ou o que for maior.

3ª atividade - com o valor
de R$ 290,00, ou o pedido
mínimo de sua Distribuição,
ou o que for maior.
4ª atividade - com o valor
de R$ 290,00, ou o pedido
mínimo de sua Distribuição,
ou o que for maior.
5ª atividade - com o valor
de R$ 290,00, ou o pedido
mínimo de sua Distribuição,
ou o que for maior.
Jogos de Vitrines
Tupperware / Nutrimetics
(3 unidades)
Os valores dos Vitrines
serão reajustados a partir
do Vitrine 5.2017 vigente e
Vitrine 6.2017 antecipado.
• Preço Promocional: R$ 2,50
• Preço Regular: R$ 5,50

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 13

Que tal ficar ativa e ganhar
os produtos certos para fazer
as #receitasdamamãe?
Policarbonat o
na primeira semana
de atividade

21

Escala medidora para
sua receita ficar per feita!

Confira a receita deste delicioso Cheesecake
de frutas vermelhas na Tupper City.

Com uma atividade mínima, ganhe:

1 Tupper Pragelinha 150ml
Com uma atividade no valor de R$ 540,00
(1º nível do BEA), ganhe:

1 Tupper Pragelinha 150ml
+ 1 Jarra Microplus Rosa Quartzo 1 Litro

incentivo de atividade

BEA

semana 14

Com sua atividade, você completa
a linha de Criativas Chocolate!
a firmeza durante
O encaixe para o dedo polegar proos,porfarcionofas e muit o mais
a preparação de massas, rechei

semana 14

BEA Antecipado
em cores Neon!

1ª vez
BEA Neon

BEA

O 3º nível do Brinde Especial da Anfitriã
do Vitrine 5.2017 – cód 802316 já pode
ser adquirido para suas Experiências.
Ao adquirir o BEA antecipadamente, você pode
levá-lo para suas Experiências durante o Vitrine
5.2017 e garantir que novos encontros aconteçam
no próximo período.

1,3L

BEA Linha Murano Neon
Com exclusividade para você, a Linha Murano
traz tonalidades radiantes e cheias de estilo pela
primeira vez no BEA. As cores Neon são vibrantes
e transformarão qualquer mesa com alegria
e praticidade. Esta coleção incrível pode ser sua!

2,5L
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2,5L
2L

A Pá Batedeira faz dupla ta
com a Super Criativa e facili
a mistura dos ingredientes

4,3L

Validade deste Vitrine: Semanas 13 a 16 de___/___2017 a ___/___2017

Vitrine 04 | 2017

AF_V04_R03.indd 1

Doces momentos
#ReceitasdaMamãe

1/23/17 18:17

Com pedido mínimo da
Distribuição, adquira: 1 Jogo
de Vitrines Tupperware
/ Nutrimetics 5.2017
por apenas R$ 2,20
(3 unidades). Verifique com
seu(sua) Distribuidor(a).

Com uma atividade no valor de R$ 540,00
(1º nível do BEA), ganhe:

1 Super Criativa Chocolate 4,5 Litros
+ 1 Pá Batedeira Chocolate

500ml cada

1,3L

incentivo de atividade

BEA

semana 15

semana 15

Se você permanecer ativa, poderá
conquistar prêmios incríveis!
Para abrir e fechar,
pressione o botão

Com esta tampa, leve suco
ou leite para onde quiser

Para misturar é só tampar
bem e chacoalhar

BEA 4º nível Antecipado
especial para você!
Com uma atividade consecutiva durante
as Semanas 14 e 15, totalizando a soma
de R$ 1.400,00 nas duas semanas, adquira:

BEA* 4º nível 5.2017 - cód 802317.

BEA Linha Dominó + Linha Floresta
As Linhas Dominó e Floresta são uma ótima
opção para servir os petiscos preferidos, além
disso, as Anfitriãs podem usar a criatividade
para montar uma disposição bonita à mesa!
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1ª vez
no BEA
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Com uma atividade mínima, ganhe:

2 Copos 470ml cada

Com uma atividade no valor de R$ 540,00
(1º nível do BEA), adquira:

1 A Jarra 2 Litros
+ 2 Copos 470ml cada
por apenas R$

41,00 (cód.: 878854), e ganhe:

2 Copos 470ml cada

Grátis* para Novos(as) Consultores(as) que
ficarem ativos(as) com o valor de R$ 540,00
*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.

* Os produtos ilustrados podem sofrer variação de cor, de acordo com o processo gráfico.

incentivo de atividade

Nutrimetics

Servir com estilo?
É só continuar ativa!
Serve aliment os frios ou quentdees,!
de acordo com a sua necessida

refeições,
Você sabia que, além de servir suaass sem
a tampa?
ela também pode ir ao micro-ond

Nutri-Rich Oil e sua
linha de produtos:
excelência em
hidratação

Pele hidratada, mãos suaves ao toque, lábios macios...
Quem não gosta de se cuidar? E você sabia que todos
estes benefícios são proporcionados por um
único produto?
O Nutri-Rich Oil Manteiga Hidratante, primeiro produto
lançado pela Nutrimetics no Brasil, possui em sua
fórmula o óleo de 100 damascos e proporciona
hidratação intensa para corpo, mãos e lábios, podendo
também ser usado como óleo de massagem.

Melhora a elasticidade
da pele em até 38%
após 28 dias de uso*
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*Teste de eficácia do produto realizado por Derma Consult GmbH – Alemanha.

semana 16
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Pode ser utilizado no
rosto durante a noite para
hidratação profunda

Acompanhe as próximas ediçõesa
da revista Você Pode e conheç Oil
mais sobre a linha Nutri-Rich
que está chegando

Confira a receita deste delicioso
Espaguete à bolonhesa na Tupper City.

Com uma atividade no valor de R$ 540,00
(1º nível do BEA), adquira:

1 Travessa Redonda Actualité 500ml
+ 1 Travessa Quadrada Actualité 2,5 Litros
+ 1 Travessa Oval Actualité 2 Litros
por apenas R$

44,00 (cód.: 878856)

Aumente suas vendas explicando para seus(suas)
clientes tudo que o Nutri-Rich Oil ainda pode oferecer:
- formulação concentrada com ingredientes altamente selecionados
- alívio instantâneo do aspecto seco da pele, aumentando a hidratação
- ajuda a manter o bronzeado por mais tempo

Creme Hidratante Corporal
Óleo Hidratante Corporal Aerossol
Creme Hidratante Para Mãos
Creme Hidratante Iluminador

Confidence
becomes you*

Aqui, você vai conseguir
Eu sempre trabalhei com vendas. Percebi
que deixar de vender outros produtos
e seguir firme com a Tupperware era
a opção mais lucrativa e realizadora.
Quando comecei a fazer viagens, como
reconhecimento pelos meus resultados,
um mundo novo se abriu. Vivi momentos
surpreendentes. Além disso, ter
proporcionado ensino superior para
meus 3 filhos foi incrível.
No começo, tive alguns desafios.
Promover Experiências, por exemplo, era
difícil para mim. Mas acreditei no sistema
de vendas da Tupperware e fui muito
incentivada pelo meu Distribuidor.
Com o tempo, passei a adquirir
confiança e aí não parei mais.
Sempre falo do meu trabalho com muito
entusiasmo. Aqui é um ótimo lugar para
realizar sonhos e elevar a autoestima
das pessoas.

Nadir

Líder
Empreendedora
Campo Grande
MS

*A Confiança Transforma Você

