
E transformar frutas em incríveis sobremesas. Veja na página 8



2. Toda semana é uma chance de lucro 
Fique ativo todas as semanas e 
aumente MUITO os seus ganhos.
Página 14

1. #TodosPodemIndicar 
Até você, Consultor. Não há limite, você pode 
conquistar muitos Brindes de Indicação.

Página 5

3. Capacitação te faz crescer e lucrar 
Com módulos on-line e presenciais,  
você terá aprendizados para prosperar.

Página 4

4. Incentivos para lucrar! 
Você verá que suas vendas e indicações valerão 
eventos, viagens, descontos e muito mais!
O segredo é: muita atenção às regras!

5. Você pode se dar um aumento! 
Que tal se tornar um Líder Empreendedor  
e ter lucro em dinheiro de 29,5%?
Página 26

COMO GANHAR DINHEIRO 
COM A REVISTA VP

O sucesso está a algumas páginas de você!

3DICAS DA VP2 PALAVRA DA PRESIDENTE

EDITORIAL SUMÁRIO

Tupperware.com.br

/TupperwareBrasilSoConsultores

/TupperwareBrasil

/TupperwareBrasil

Os produtos podem sofrer alterações de cores, 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 ali-
mento e/ou ingrediente armazenado ou contido, pois a den-
sidade varia de um ingrediente para outro. Contudo, todas 
as medidas volumétricas foram definidas considerando água 
como parâmetro universal para referência de sua capacida-
de. 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 di-
reitos de publicação desta edição e de qualquer outra marca 
registrada nela utilizada são propriedades 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: 390.000 exemplares / Distribuição interna.
Venda proibida.
Gerente de Comunicação para a Força de Vendas: 
Daniella Damasceno
Supervisora de Comunicação: Fernanda Jesus
Editorial: João Bonazzi e Carolina Ereno
Gerente de Incentivos: Luiz Rocha 
Projeto Gráfico: Quatria Comunicação
Redator: Marcos Reis
Fotos: Marco Pinto
Impressão e Acabamento: Abril Print

Compartilhe 
aprendizados 
e cresça!
#EuNãoDesistoNunca

Somos uma empresa que oferece uma oportunidade de cres-

cimento. E, parte do sucesso em nosso negócio envolve a troca 

e o aprendizado entre pessoas. Por isso, compartilhar suas ex-

periências para inspirar outros a irem mais longe é uma atitude 

que faz a diferença!

Todos os seus desafios, pensamentos e aprendizados estão 

aí, dentro de você. Que tal então, hoje mesmo, compartilhar o 

que sabe com quem está ao seu redor? Faça com que todos 

cresçam juntos e aprendam com tudo o que viveu! Compartilhar 

o conhecimento faz com que um pouco de você fique em outra 

pessoa. E, com isso, sua história será eterna!

Pode ter certeza: suas experiências podem ser grandes lições 

para alguém. O seu negócio cresce, e o do próximo também. En-

tão, vamos crescer juntos com a Tupperware®? Comece agora! 

Você pode! 
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Dicas da VP

Academia de Recrutamento

Incentivo de Indicação

Clube de Oportunidades

Encontro Especial de Natal 

Integrando Novos Consultores

Incentivo de Atividade

Influenciadores 

Palavra de Vendas

Nutrimetics

Destaques do Vitrine

Realeza Vanguard

Me dei um Aumento

Paola Kiwi Levenstein 
Presidente Tupperware Brands Brasil

Vitrine 9 - Aviso de 
Lucratividade Diferenciada

Os produtos da Linha Gourmet  
(Fusion Master System e Forma de Silicone 

Flor), a Lancheira Térmica Listrada e o 
Chaveiro Eco Tupper têm a lucratividade 
diferenciada de 15%. Confira no Vitrine 9 
mais informações sobre eles e aproveite 

as oportunidades do período. 



4 ACADEMIA RECRUTAMENTO
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Indique 
Agora!

E conquiste:
1 Super Instantânea 
Slim 3 Pipoca 3,3L 

Consultor que você indicou 
precisa fazer um pedido mínimo.

INDIQUE AGORA! CONFIRA AS REGRAS: • O Consultor In-
dicante poderá indicar 1 ou mais pessoas com o valor do pedi-
do mínimo  durante as semanas 33 a 36.2019, podendo assim, 
conquistar mais de 1 Super Instantânea Slim 3 Pipoca 3,3L. 
• Caso o Consultor realize uma indicação com valor igual ou 
superior a R$629,00 em vendas acumuladas em suas 3 pri-
meiras semanas consecutivas, obrigatoriamente, ele terá de 
escolher entre os brindes de indicação com 1 Indicação pro-

dutiva e não poderá optar por esta premiação. • Para o brinde 
ser entregue, o Consultor Indicante deverá ter  um pedido mí-
nimo durante as semanas  45 a 48.2019 e ainda ter, um pedido 
mínimo no período das Semanas 33 a 36.2019, caso contrário, 
ele perderá o direito ao brinde. • Os Consultores  Indicantes 
e Indicados não poderão estar com débitos. • Os brindes en-
viados serão iguais ou similares aos ilustrados. • Os itens de 
ambientação não acompanham o produto.

Tampa 
fecha fácil 
com um 
toque.

Alimentos 
crocantes por 

muito mais 
tempo!

Luz, câmera  
e pipoca!

Armazenar

5INCENTIVO DE INDICAÇÃO

LANÇAMENTO

17 diam. x 19,3 alt. (cm)
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Preparar
COM 1 INDICAÇÃO PRODUTIVA

Uma Indicação que vale um chef!

Conquiste:
1 Speedy Chef 1,2L
O Consultor que  
você indicou precisa fazer  
um pedido de R$ 629,00*

6 INCENTIVO DE INDICAÇÃO

Chantilly pronto em 2 minutos! 

Base com medidas. 
Não tem como errar 

a receita. =)

Furo na tampa para 
adicionar líquidos 

enquanto você bate 
os ingredientes.

Bata creme de  
leite fresco e açúcar 

por 2 minutos.

Abra e  
confira o ponto  

do Chantilly.

Ficou firme?  
Aproveite, está 

prontinho!

Conquiste:
1 Modular Classic Retangular 2 - 4,3L 
+ 1 Modular Classic Retangular 1 - 2L
O Consultor que você indicou precisa fazer um pedido de R$ 629,00*

COM 1 INDICAÇÃO PRODUTIVA

Praticidade total 
ao armazenar!

Ou
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7INCENTIVO DE INDICAÇÃO

Armazenar

Visualize  
os alimentos 

com tampa em 
policarbonato.

14,4 diam. x 26,2 alt. (cm)

28,1 comp.  
x 19,9 larg.  
x 9 alt. (cm)

2L

4,3L

28,2 comp.  
x 20 larg.  
x 15 alt. (cm)



8 SUPER SEMANAS - TROFÉUS

Tá na hora do Sorbet!
Transforme frutas congeladas em uma 

deliciosa e saudável sobremesa!

Como eu conquisto uma Indicação Produtiva? Como eu faço para receber o brinde?

Você, Consultor que indicou, deverá estar ativo neste Vitrine  
(Semanas 33 a 36.2019).

Para o brinde ser entregue a você, Consultor que 
indicou, você deverá ter ao menos um pedido 
mínimo durante as Semanas 45 a 48.2019. Caso 
contrário, perderá o direito ao brinde. Verifique  
o valor do Pedido Mínimo em sua Distribuição.

E quem foi indicado precisa, em suas 3 primeiras semanas 
consecutivas, fazer R$ 629,00 em vendas acumuladas para 
ser considerada uma Indicação Produtiva.

Você, Consultor que indicou, e o Novo Consultor indicado não podem estar com débitos.

8 INCENTIVO DE INDICAÇÃO

COM 2 INDICAÇÕES PRODUTIVAS

9

Conquiste:
1 Preparador de Sorbet  

Fusion Master System
Os Consultores que você indicou precisam  

fazer um pedido de R$ 629,00* cada.

9

Pressione a tampa 
enquanto gira!

Base em 
borracha 
que não 
desliza.

Trava de 
segurança.

Funil com grande 
capacidade.

Ou
Preparar

Como preparar um Sorbet: Frutas

Congele suas 
frutas por pelo 
menos 6 horas

1

Insira as frutas 
congeladas no funil 

2

Pressione a 
tampa e gire 
a manivela

3

E está  
pronto! Sirva e 
impressione!  

=) 

4

Manga

Morango

Banana

Kiwi

E muito mais!

Os brindes serão iguais ou semelhantes aos ilustrados. Os itens de decoração não acompanham o produto. Produto acompanha base universal. 

25 comp. x  
13,2 larg. x  
31 alt. (cm)



10

QUEM EU SOU? O QUE EU PRECISO? PRÊMIOS

CONSULTOR
• Ter no mínimo 5 pedidos com  
a média de R$ 629,00 no período  
• 2 indicações produtivas

Conjunto Tupper Caixas 5 peças
• 1 Tupper Redondinha cereja 500ml 
• 1 Tupper Caixa kiwi 1,1L 
• 1 Tupper Caixa morango 1,7L 
• 1 Tupper Caixa abacaxi 5,5L 
• 1 Porta-Tudo melancia 10L

NOVO LÍDER
(nomeado a partir da semana  

29.2018 até a semana 28.2019, os 
nomeados após este período deverão 

cumprir a regra como Consultor)

• Ter no mínimo 8 indicações produtivas de grupo
• Ser nível Vanguard dentro do período

Conjunto Tupper Caixas 6 peças
• 1 Tupper Redondinha cereja 500ml
• 1 Tupper Caixa kiwi 1,1L  
• 2 Tupper Caixa morango 1,7L 
• 1 Tupper Caixa abacaxi 5,5L
• 1 Porta-Tudo melancia 10LLÍDER VETERANO

(nomeado até a semana 28.2018)
• Ter no mínimo 12 indicações produtivas de grupo 
• Ser nível Vanguard Prata dentro do período

NOVO EMPRESÁRIO
(nomeado a partir da semana 29.2018)

• Ser no mínimo Círculo da Excelência  
Bronze na média do período

Kit com 20 produtos diversos

EMPRESÁRIO VETERANO
(Nomeado até a semana 28.2018)

• Ser no mínimo Círculo de Excelência  
Prata na média do período

Kit com 30 produtos diversos

Consultor, Líder e Empresário: no  

Encontro Especial de Natal  
todo mundo pode ganhar prêmios exclusivos!

ÚLTIMO PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO

Anote aí!  
3 motivos para  

você se qualificar 
para o Encontro 

Especial de Natal:

1. Só você vai ter!
Conquista de brindes exclusivos, que 
nunca saíram na VP, nem no Vitrine! 

QUALIFICAÇÃO TOTAL: DAS SEMANAS 29 A 36.2019.

2. Minha Distribuição vai aplaudir meu sucesso!
A oportunidade de ser reconhecido no palco ao se destacar!

3. Vou saber antes de todo mundo!
Apresentação das Super Semanas  
de Atividade 2020! CONSULTOR, 

Esse kit pode ser seu!

INTEGRANDO NOVOS CONSULTORES

Clube de Oportunidades

Regra: Não conta para Vendas/Incentivos e Incentivo Vanguard; Ofertas simultâneas com reposição de produtos conforme término do estoque, limitada a 
1 unidade de cada por Consultor; O Indicado deverá fazer um pedido mínimo para você ter acesso às ofertas; 1 ou mais Indicações dão direito ao mesmo 
benefício ao prêmio. Os Consultores Indicantes e Indicados não podem estar com débitos. Os produtos enviados serão iguais ou semelhantes aos ilustrados. 

LEVE 
1 Smart Queijeira 
Grande + 1 Smart 

Porta Pão de 
Forma 3,5L  

por R$ 99,90  
o conjunto

LEVE 
4 Desodorantes 

Roll-on NYC 
75ml cada  

por R$ 49,90  
o conjunto 

LEVE 
1 Tupper Caixa  

Biscoito Salgado Clássicos 
2,4L + 1 Tupper Caixa Sal 

Clássicos 1,3Kg por R$ 35,90  
o conjunto

10 CLUBE DE OPORTUNIDADES

Com suas INDICAÇÕES, você pode  
fazer parte de um Clube Exclusivo!

INDIQUE 
AGORA E 
ADQUIRA  

NO SITE DE 
PEDIDOS 
DURANTE  
O VITRINE 
10.2019!

11ENCONTRO ESPECIAL DE NATAL



1312

Os primeiros passos para seu sucesso 
começam aqui. Vamos juntos?
1º CONFIE: esteja presente em sua 
Distribuição e aprenda com feras no negócio!

2º APRENDA: acesse o iTup e participe 
de módulos exclusivos para você!

3º CRESÇA: chegou a hora de ganhar 
dinheiro! Conquiste o Kit Inicial e 
invista em demonstrações!

“Conquistei meu 
kit inicial e minhas 
experiências 
são muito mais 
completas!”  
 
Érica  
Distribuição Dinâmica 
Diadema - SP

CONQUISTE seu Kit 
Inicial com 5 itens por  

R$ 84,00 com um pedido 
no valor de R$ 629,00

1º

2º

3º

4º

CONQUISTE a 
Múltipla 2,5L por 

R$ 29,90 com um 
pedido no valor  

de R$ 315,00

CONQUISTE  
A Jarra Colors 2L 
por R$ 29,90 com 
um pedido no valor 

de R$ 315,00

CONQUISTE  
a Prática 2L por  
R$ 29,90 com 

um pedido  
no valor de  
R$ 315,00

PEDIDO

PEDIDO

PEDIDO

PEDIDO

PEDIDO

13INTEGRANDO NOVOS CONSULTORES

CONSULTOR, 
você tem apenas 
12 SEMANAS para 

conquistar seu  
KIT INICIAL!  

Aproveite agora.

CONQUISTE o Turbo Chef 300ml 
por R$ 29,90 com um pedido 
no valor de R$ 315,00

5º

Novo Consultor, parabéns   

Cores podem variar de acordo com a disponibilidade do estoque.



NA  
SEMANA

Com um pedido  
de R$ 315,00, conquiste*: Com um pedido de R$ 629,00, conquiste*:

33

34

35

36    

*L
im

it
ad

o
 a

 1
 c

o
nj

un
to

 d
o

 p
ro

d
ut

o
 e

m
 c

ad
a 

se
m

an
a.

Não colocar bebidas quentes ou gaseificadas.

Com um pedido  
de R$ 315,00 em 
qualquer semana 
do Vitrine 09.2019, 
você conquista um 
1 Copo com
Bico Ilúmina 
Hortênsia 800ml

1 Copo com Bico Ilúmina 
Hortênsia 800ml, e por  
R$ 42,90, adquira 1 Prática 
2L, e também por R$139,20 
adquira o Presente da 
Anfitriã Antecipado.

1 Copo com Bico Ilúmina 
Hortênsia 800ml, e por 
R$49,90, adquira  
1 Super Caixa 10L.

1 Copo com Bico 
Ilúmina Hortênsia 800ml

1 Copo com Bico 
Ilúmina Hortênsia 800ml

1 Copo com Bico 
Ilúmina Hortênsia 800ml

1 Copo com Bico 
Ilúmina Hortênsia 800ml

1 Copo com Bico Ilúmina 
Hortênsia 800ml + 1 Refri Line  
Quadrado 1,8L + 1 Refri Line 
Quadrado 2,2L

1 Copo com Bico Ilúmina 
Hortênsia 800ml + 1 Mini 
Instantânea Slim Hortênsia 575ml  
+ 1 Delicatesse Hortênsia 1,75L

Ou

Ou

Ou

Ou

INCENTIVO DE ATIVIDADE

SEMANAS 33 A 36

Servir

14
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1 Refri Line Quadrado 1,8L 
+ 1 Refri Line Quadrado 2,2L

SEMANA 33

Conquiste* 
Com um pedido de:

R$ 315,00
1 Copo com Bico Ilúmina  
Hortênsia 800ml

Ou Conquiste* 
Com um pedido de:

R$ 629,00
1 Copo com Bico Ilúmina Hortênsia 
800ml + 1 Refri Line Quadrado 1,8L  
+ 1 Refri Line Quadrado 2,2L

INCENTIVO DE ATIVIDADE

Empilhe e  
ganhe espaço  
na geladeira.

VEM AÍ NO
VITRINE 10!

Tampa protege do ar 
frio e garante alimentos 

fresquinhos por mais tempo!

Para quem ama uma 
#GeladeiraOrganizada

15

Quando fechada, 
tampa não deixa vazar.

LANÇAMENTO

Geladeira

CONSULTOR, 
fique ativo todas  

as semanas e lucre  
MUITO MAIS!

12,6 comp.  
x 13 larg.  
x 18,9 alt. (cm)

11,3 comp.  
x 10,5 larg.  
x 20,7 alt. (cm)

2,2L

1,8L

12,6 comp.  
x 13 larg.  
x 15,8 alt. (cm)



17

*Limitado a 1 conjunto do produto em cada semana. Para ganhar os brindes, os Consultores  
devem estar sem débitos. Os brindes serão iguais ou similares aos ilustrados na Revista Você Pode.

16

#PresenteDaMinhaAnfitriã
3º Nível: Visualware

PRESENTE DA ANFITRIÃ - 3O NÍVEL

ANTECIPADO – SEMANA 34 Conquiste* 
Com um pedido de:

R$ 315,00
1 Copo com Bico 
Ilúmina Hortênsia 
800ml

Com um pedido de R$ 315,00, 
adquira 3 Vitrines 10.2019 por 
R$ 2,99 (Cod. 301403)

Ou Conquiste*
Com um pedido de:

R$ 629,00
1 Copo com Bico Ilúmina  
Hortênsia 800ml e 
por R$ 139,20, adquira: 
Presente da Anfitriã 3º nível. 
(09 peças - Cód. 804721)

NOVO 
CONSULTOR, 
você também 
pode adquirir 

o Presente 
da Anfitriã 

Antecipado!

Armazenar

575ml

2,25L

4,2L

3,3L

1,3L

575ml

1,5L

1,3L

5,5L

Linha Visualware 
encontre o que 

procura com um 
visor exclusivo.

Tampa fecha com um 
toque! E garante 

alimentos fresquinhos por 
mais tempo.



NOVA
COR

1 Prática 2L

Ou Conquiste*
Com um pedido de 

R$ 629,00
1 Copo com Bico Ilúmina 
Hortênsia 800ml. E por 
apenas R$42,90, adquira:
+ 1 Prática 2L 
Cód.: 880075

Conquiste* 
Com um pedido de:

R$ 315,00
1 Copo com Bico
Ilúmina Hortênsia 800ml

18 INCENTIVO DE ATIVIDADE

Preparar
SEMANA 34

Acompanha 
tampa que 
protege e 

evita que o 
alimento vaze.

Segurança  
no manuseio!

NOVA
COR

5 em 1: 3 formas de 
ralar, 1 de fatiar e você 
ainda pode armazenar!
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1 Mini Instantânea Slim Hortênsia 575ml
+ 1 Delicatesse Hortênsia 1,75L

Conquiste* 
Com um pedido de:

R$ 315,00
1 Copo com Bico Ilúmina 
Hortênsia 800ml

Ou Conquiste*
Com um pedido de 

R$ 629,00
1 Copo com Bico Ilúmina Hortênsia 800ml 
+ 1 Mini Instantânea Slim Hortênsia 575ml 
+ 1 Delicatesse Hortênsia 1,75L

19INCENTIVO DE ATIVIDADE

SEMANA 35

Tampa fecha 
fácil com um 

só toque.

Para a sua 
coleção de 
primavera.

Armazenar

Novo Consultor não paga ao cumprir as regras do Incentivo de atividade da semana. 

29 comp.  
x 23,5 larg.  
x 8,2 alt. (cm)

13,1 diam.
x 8,1 alt. (cm)

21,2 diam.
x 8,4 alt. (cm)



Ela conta o segredo para 
encantar seus clientes!

Bom humor, experiências temáticas, vídeos e muito mais! 

F
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Delícias que 
encantam!

Leciomare 
Silva Santos

Fechou com a Tupper há 3 anos

consultora tupperware
Distribuição: Pérolas - São Paulo - SP

COMO SE DESTACA? Vídeos de receitas que dão água na boca

Aumento de 

90% 
em vendas com a 
publicação dos vídeos!!

Hoje seu Canal no 
Youtube tem mais de

27 mil 
visualizações

NOVO CONSULTOR, 
Criatividade é a chave para o sucesso! 

inspire-se nessas dicas!

PALAVRA DE VENDAS E INFLUENCIADORES 21

SEMANA 36
*L

im
it

ad
o

 a
 1 

co
nj

un
to

 d
o

 p
ro

d
ut

o
 e

m
 c

ad
a 

se
m

an
a.

O
s 

ite
ns

 d
e 

am
b

ie
nt

aç
ão

 n
ão

 a
co

m
p

an
ha

m
 o

s 
p

ro
d

ut
o

s.
N

ov
o

 C
o

ns
ul

to
r 

re
ce

b
e 

g
rá

ti
s 

ao
 c

um
p

ri
r 

as
 r

eg
ra

s 
d

a 
se

m
an

a

1 Super Caixa 10L

Conquiste* 
Com um pedido de:

R$ 315,00
1 Copo com Bico Ilúmina  
Hortênsia 800ml

Ou Conquiste*
Com um pedido de 

R$ 629,00
1 Copo com Bico Ilúmina  
Hortênsia 800ml  
E por apenas R$49,90, 
adquira: 
+ 1 SUPER CAIXA 10L 
Cód.: 880079

Grades evitam  
o contato entre  

o alimento e  
o líquido

Geladeira

20 INCENTIVO DE ATIVIDADE

PALAVRA DE VENDAS

Para você 
pensar, 

praticar e 
prosperar.

Rodrigo Senday 
Vice-Presidente de Vendas 

Tupperware Brands Brasil

Você gostaria de se dar um aumento e conquistar uma lu-
cratividade ainda maior? Agora é o momento para você bus-
car o seu sucesso, e o segredo para isso está em suas mãos: 
torne-se um Líder Empreendedor Tupperware®!

Ao realizar 8 Indicações Produtivas e alcançar o valor de 
vendas necessário, você já pode dar este importante passo.

Uma vez atingido um certo nível de vendas do grupo que 
indicou, sua lucratividade de 26,5% em cima das suas vendas 
pessoais passa a ser 29,5%, além de ganhar ainda mais 3% 
sobre a venda de seu grupo. Sem falar que há também um 
bônus fixo em função do nível de vendas, outros incentivos 
exclusivos e mais vagas em viagens!

Ou seja, ter uma lucratividade muito maior está nas suas 
mãos! Essa é a oportunidade Tupperware® que pode ser sua! 
Por isso, aproveite agora e forme seu time! Chegou a hora de 
dizer, #MeDeiUmAumento.

Boas vendas!32 comp.  
x 32 larg.  
x 13 alt. (cm)

CONFIRA O CANAL DO YOUTUBE: LÊ HOUSE



23DESTAQUES DO VITRINE

301601
Caixa Presenteável 
Nutrimetics P**: 
9,4 cm de larg. x 
14,3 cm de alt. x  
3,5 cm de prof.

R$ 2,99

301603
Caixa Presenteável 
Nutrimetics G**: 
13,1 cm de larg. x 
19,5 cm de alt. x 
8,6 cm de prof. 

R$ 4,99

301602
Caixa Presenteável 
Nutrimetics M**: 
13,6 cm de larg. x 
14,3 cm de alt. x  
8 cm de prof.

R$ 3,99

DÊ UM TOQUE DE ELEGÂNCIA 
AO SEU PEDIDO! 

22 NUTRIMETICS

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.

**Material de apoio às vendas. 
Não há percentual de 
lucratividade e não conta  
para programas de incentivos.

RESERVAMOS UMA 
OFERTA ESPECIAL 
PARA VOCÊ ARRASAR 
NAS VENDAS!

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

*Oferta válida nas Semanas 33 e 34 de 2019. Disponível apenas no Site de Pedidos.

120,80R$
Por

CÓD DO KIT: 910228

OFERTA EXCLUSIVA E GANHE GRÁTIS
1 Eco Tupper Reserved 

Room 500ml!*
Na compra de 1 Reserved 
Room Deo-Colônia

Leve por
1 Desodorante Roll-on 
Reserved Room 

16,90R$

97037
Reserved Room Deo-Colônia
Masculina 100ml 
Fougère Cítrico Amadeirado
Preço sugerido:

R$ 114,90

103,90R$
Por

19,90R$
Por

901329 
Reserved Room Desodorante 
Antitranspirante Roll-on 
Masculino 75ml
Preço sugerido:

R$ 25,90

LANÇAMENTO

VP 09 2019_UP05.indd   14 14/06/19   00:10

até bolo tem 
formato especial!

Na Primavera
, 

Forma de  
Silicone Flor 1,15L

Pode ser 
utilizado no 

micro-ondas, 
forno e  
freezer

Suporta  
temperaturas extremas

CONSULTOR, 
veja aqui, nos 

Destaques do Vitrine, 
os produtos que vão 
bombar nas vendas!



PRIMEIRO PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO Semanas 29.2019 a 28.2020

COMO FAZER PARTE DA 
REALEZA VANGUARD 2020: 

QUEM  EU SOU? QUAL TÍTULO  
IREI RECEBER?

O QUE IREI 
CONQUISTAR? COMO FAZER?

Líder  
Empreendedor Barão / Baronesa Troféu  

exclusivo

Os 5 melhores Líderes em crescimento percentual de  
vendas, comparado com as semanas 29.2018 a 28.2019 
versus realizado semanas 29.2019 a 28.2020.

Líder  
Empreendedor Brownie Wise 

Troféu

exclusivo

+

iPhone

Os 5 melhores Líderes em Recrutamento desde que 
estejam entre os 20 melhores em vendas do Brasil 
e que 35% de suas indicações sejam graduadas no 
Programa Integrando Novos Consultores (considerado 
recrutamento integrado até a semana 24.2020). 

Líder  
Empreendedor Príncipe  / Princesa

iPhone, Faixa, 
Tiara, Joia e  
Certificado

Os 10 melhores Líderes em Vendas absolutas do Brasil  
desde que cumpram os seguintes critérios mínimos: 
• Ser Vanguard nível Platina na média do período 
• Ter 104 indicações produtivas  
• Ter 6 nomeações produtivas

Líder  
Empreendedor Rainha / Rei 

O melhor Líder Empreendedor em vendas absolutas do 
Brasil, desde que seja Vanguard nível Platina na média do 
período e cumpra os critérios mínimos acima.

QUEM  EU SOU? QUAL TÍTULO  
IREI RECEBER?

O QUE IREI 
CONQUISTAR? COMO FAZER?

Empresário Conde  / Condessa Troféu  
exclusivo

• 5 melhores Empresários em crescimento  percentual 
de vendas, comparado com as semanas 29.2018 a 
28.2019 (Realeza anterior), versus realizado no Realeza 
atual semanas 29.2019 a 28.2020. 
• Desde que tenham 13 nomeações no período.

Empresário Duque / Duquesa iPhone, Faixa, Tiara, 
Joia e Certificado

Os 10 melhores Empresários em Vendas absolutas 
do Brasil desde que estejam dentro do Círculo da 
Excelência Ouro na média do período e que cumpra os 
critérios mínimos: 
• Ter R$ 5.315,50 em vendas 
• Ter 605 indicações 
• Ter 20 nomeações

Empresário Imperatriz e  
Imperador

O melhor Empresário em Vendas absolutas do Brasil, desde 
que esteja dentro do Círculo da Excelência Ouro na média do 
período, ou seja, que cumpra os critérios mínimos acima.

EMPRESÁRIO

LÍDER EMPREENDEDOR

iPhone, Carro 0km, 
Faixa, Manto, Coroa, 

Joia, Cetro e  
Certificado

iPhone, Carro 0km, 
Faixa, Manto, Coroa, 

Joia, Cetro e  
Certificado

24 REALEZA VANGUARD

Realeza Vanguard é a cerimônia onde reconhecemos  
nossos melhores Líderes e Empresários do Brasil em  

um momento digno de um conto de fadas!

Realeza 
Vanguard 
2020

“A TUPPERWARE 
MUDOU A MINHA 

VIDA. ISSO É REAL. 
A CONFIANÇA 

TRANSFORMA VOCÊ”

Deisy 
Rainha da Realeza Vanguard 2018  

Distribuição Excelência

CONSULTOR, 
você pode se tornar Líder, chegar ao topo e 

conquistar um carro, assim como a Deisy!



VOCÊ PODE  
CONQUISTAR UM LUCRO 

 EM DINHEIRO DE

Faça como elas!

“Antes eu tinha um 
comércio e resolvi 
fechá-lo porque lucro 
muito mais como Líder 
Tupperware®! Além 
disso, tenho mais tempo 
para minha família.”    
MAELI  
Distribuição Charme 
São Paulo - SP

“Sou Líder há 1 
ano e minha maior 
conquista foi comprar 
meu apartamento. 
Agora, consigo 
pagar as prestações 
dele sozinha.”    
JULIANA  
Distribuição Entusiasmo 
Santo André - SP

“Meu lucro aumentou 
demais! Defino 
quanto vou ganhar 
e luto por isso. Hoje, 
pago minha faculdade 
e em breve comprarei 
meu primeiro carro.”    
JAINE  
Distribuição Referência 
São Bernardo do Campo - SP

Acesse www.medeiumaumento.com.br e descubra tudo o  
que você precisa saber para se tornar um Líder Empreendedor* de Sucesso!

Torne-se um Líder e  
tenha benefícios exclusivos

26 ME DEI UM AUMENTO! ME DEI UM AUMENTO! 27

CONSULTOR, 
para ser um Líder 

Empreendedor, forme 
um time de 8 Indicações 

Produtivas, com R$ 5.040 em 
vendas (Pessoal + Grupo)*.

*Benefícios ao se tornar um Líder Empreendedor Tupperware: Lucratividade de 26,5% sobre vendas pessoais como Líder + desconto em boleto de 3% em cima de sua venda 
pessoal e de seu grupo + ganho fixo de R$ 397,00 a R$ 3.631,00 por período ao se tornar um Líder Empreendedor Vanguard (consulte sua Distribuição para mais informações).
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