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Brinde de Ati vidade

Dividindo seus pedidos ou aumentando suas vendas para 2 pedidos de R$629 no vitrine 08 você poderá aumentar ainda 
mais sua Lucrati vidade, aproveitando-se dos brindes de ati vidades casadas:

Semana 29 + 31

Fazendo pedido de R$629 nas Semanas 29 e 31, você poderá vender o Conjunto Provençal (Tupper Caixa 6L+ Tupper 
Caixa 3,7L  + 4 xícaras) = R$ 308,40

Obs.: Não se esqueça de vender também suas 2 Tigelas Premier 500ml – R$49,90 cada uma

Dica: Você pode presentear a sua cliente que 
comprar o Conjunto Provençal com umas das 
Tigelas Premier e vender a outra.

Lucrati vidade fi cando ati va nas semanas 29 e 31 
com R$ 629:

Situação 1 – Vendeu o conjunto Provençal e as 
2 Tigelas Premier – R$ 735,28  de Lucro 

Situação 2 – Vendeu o conjunto e 1 Tigela 
Premier – R$ 685,38  de Lucro

R$ 107,60 as xícaras
R$ 75,90 a Tupper Caixa R$ 124,90



Dica: Você pode presentear a sua cliente que comprar o Conjunto Premier com 
umas das Tigelas Premier e vender a outra.

Lucrati vidade fi cando ati va nas semanas 32 e 33 com R$629:

* CONSULTOR VETERANO (+ 12 SEMANAS)
Consultora Veterana: comissão + brindes - investi mentos de R$ 89,90 dos 
brindes - frete
Situação 1 – Vendeu o conjunto Premier e as 2 Tigelas Premier –
R$ 652,17 de Lucro 
Situação 2 – Vendeu o conjunto e 1 Tigela Premier – R$ 602,98 de Lucro

* NOVO CONSULTOR (- 12 SEMANAS)
Consultor novo: Comissão + brinde - frente
Situação 1 – Vendeu o conjunto Premier e as 2 
Tigelas Premier – R$ 742,78 de Lucro
Situação 2 – Vendeu o conjunto e 1 Tigela Premier 
– R$ 692,88 de Lucro

Semanas 30 + 32

Fazendo pedido de R$629 nas Semanas 30 e 32, você poderá vender o Conjunto Premier (4 Copos 410ml + Jarra 2L) = 
R$315,90

Obs.: Não se esqueça de vender também suas 2 Tigelas Premier 500ml – R$49,90 cada uma

R$ 159,90 a Jarra

4 copos = R$ 156,00



INDICAÇÕES

- Ofereça a oportunidade para aquele cliente que compra bem (não se preocupe em perder a 
comissão, suas chances de plano de carreira com TW e de aumentar sua lucrati vidade com os 
brindes são mais vantajosos). Seu cliente poder ter um cadastro para comprar com desconto 
e/ou vender para amigos e parentes fazendo uma renda extra ou até mesmo sendo a renda 
principal neste momento difí cil.

- Não quer indicar seus clientes? Crie uma lista no seu Whatsapp com seus contatos que estão 
em busca de uma oportunidade de renda. Não sabe quem está precisando? Divulgue os fl yer 
de Oportunidade Tupperware com todos os seus contatos no Whatsapp e nas outras mídias, 
essas pessoas vão te procurar.

-Parti cipe de grupos de vagas de empregos no Facebook ou em outras mídias. Publique em 
dias intercalados os fl yer de Oportunidade Tupperware

- Faça 3 publicações por dia apenas nas suas mídias (postar mais não quer dizer alcançar mais 
gente) – Uti lize pelo menos 1 desses posts para Divulgar a Oportunidade Tupperware (dê 
preferência pelo horário do almoço e a noite a parti r das 19h)

- Na Segunda-Feira a Tupperware está com uma Campanha Digital chamada (DIA D DIGITAL) 
Portanto, toda Segunda (12h) – faça um post ou comparti lhe um dos muitos materiais já 
prontos. Quanto mais publicações com a mesma # mais visibilidade ( #FecheComATupperware)



- Aproveitando na quarta-feira, a distribuição Magma, tem o DIA D Próprio, que já acontecia antes 
da pandemia e agora está acontecendo digitalmente também. Então na quarta-feira ti re um horário 
e faça chamados em todas as suas mídias – divulgue!

- Uti lize # que trazem retorno. Ex.: hashtags da cidade onde mora, do nome Tupperware, da intenção 
(#venda, #compre) entre outras.

- Use e abuse dos vídeos e fl yer´s da Tupperware e da Magma – ou crie os seus próprios – o importante 
é usar.

- OPORTUNIDADE DE LUCRAR MAIS COM INDICAÇÕES CASADAS

Dica: com 3 indicações produti vas, no vitrine 08, você poderá conquistar a Linha Clear completa (7 
peças) e Quick Chef – Quer saber o Lucro com a venda dos produtos? R$1.285,30

Preço:

Quick Chef – R$450

Tigela Clear 4L – 199,90 cada

Tigela Clear 2,4L – 137,90 cada

Tigela Clear 1,3L – R$79,90

Tigela Clear 400ml – 39,90 cada



julho 2020

Rua Riachuelo, 236 - Jardim Paulista
São José dos Campos - SP

(12) 3922-1619
(12) 3346-2540


