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feche com a tupper
está de cara nova!
Páginas 12 e 13

VP #10

luz, câmera
e ação!
Páginas 14 e 15

UMA BELLA MESA!
UM BRINDE ÀS SUAS INDICAÇÕES

Suas indicações
merecem comemoração

"Tim-tim" aos brindes especiais do período!

Charme, beleza e
praticidade para ter
em casa. Basta Indicar
e todos estes brindes
especiais podem ser
seus! Veja a seguir.

INSPIRE-SE
PARA INDICAR!

Mochila Social Premium

Visual Box Mini 550ml

Visual Box com Bandeja 4,5L

Visual Box Grande 2,3L

Visual Box Mini 550ml

Visual Box Pequeno 1,1L
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Abridor de vinho

Visual Box Pequeno 1,1L

Garrafa Térmica Slim 410ml
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O que temos de
oportunidades para você?
brindes DE INDICAÇÃO

Consultor, está na hora de conquistar os
produtos exclusivos que todos desejam!
Páginas 6 a 11

feche com a tupperware®

Diversas novidades para ajudá-lo a
apresentar a Oportunidade Tupperware® ;)
Páginas 12 e 13

DEMONSTRAÇÃO DIGITAL

Use e abuse da criatividade para encantar e
surpreender seus clientes. Confira estas dicas!
Páginas 14 e 15

palavra da presidente

Relacionamento: Aproveite o
melhor do presencial e do digital
#EuNãoDesistoNunca

A

s ferramentas digitais chegaram e estão mais presentes
do que nunca em
nosso dia a dia! E, claro, por
causa disso estamos nos reinventando de várias formas
na rotina, inclusive na maneira como nos relacionamos. A
tecnologia nos traz praticidade, agilidade, mas, afinal, esse
novo mundo está nos aproximando ou distanciando? Tenho alguns aprendizados para
você saber tirar o melhor deste contexto de hoje.
O digital vem crescendo cada vez mais, e,
com isso, você conseguirá alcançar mais gente
rapidamente. Mas nunca perca a sensibilidade
de encantar e fidelizar o seu cliente, mesmo
com a velocidade do mundo de hoje. Você
pode encontrar outras maneiras de surpreender e fazer com que eles criem laços com você,
isso fará com que seja lembrado e procurado
no futuro. Uma ideia, por exemplo, é entregar
uma carta a mão junto a um produto que foi
vendido de forma digital. Que tal? É um exem-

brindes de atividade

Com brindes fantásticos assim, ficar
ativo vai ser o seu maior objetivo!

!

Vitrine 10
Aviso de Lucratividade
Diferenciada

Páginas 18 a 25

para você, novo consultor

Sinta-se preparado para construir um
caminho de muito sucesso na Tupperware®!
Páginas 26 e 27
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Os produtos da Linha Gourmet
(Linha Fusion Master System®)
e Lancheira Térmica têm a
lucratividade diferenciada de 15%.
Confira no Vitrine 10 mais
informações sobre eles e aproveite
as oportunidades do período.

/TupperwareBrasil

/TupperwareBrasil

plo de muitas ações que
você poderá realizar.
E, falando em relações, a
segunda dica é: saiba ouvir,
entender e se adaptar de
acordo com a necessidade
do seu cliente. Isso significa que cada pessoa tem interesses distintos, e cabe a
você entender e oferecer o
que cada um espera. Algumas pessoas ainda preferem
o encontro presencial. Outras são totalmente digitais.
Então, separe momentos na
sua agenda para oferecer ambas as soluções e ampliar sua rede de clientes. E você,
já está encontrando novas formas de relacionamento para manter seus clientes próximos? Acredite na importância de incluir essas atividades na rotina e veja no futuro os
resultados. Será surpreendente. Você pode!

Paola Kiwi Levenstein

Presidente Tupperware Brands Brasil

EXPEDIENTE. Revista Você Pode Tupperware é uma publicação da Dart do Brasil.
Tiragem: 330.000 exemplares / Distribuição interna. Venda proibida. Gerente de
Comunicação e Marca: Roberta Naddeo. Supervisora de Comunicação: Fernanda
Jesus. Editorial: João Bonazzi. Coordenador de Incentivos: Lucas Visconti. Projeto
Gráfico: Quatria Comunicação. Revisão: Shirley Sodré. Fotos: Quatria Comunicação. Impressão e Acabamento: Margraf.
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 alimento
e/ou ingrediente armazenado ou contido, pois a densidade varia de um ingrediente para outro. Contudo, todas as medidas volumétricas foram definidas considerando a 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 de estoque no momento da solicitação. Os
direitos de publicação desta edição e de qualquer outra marca registrada nela utilizada
são de propriedade da 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.

/TupperwareBrasilSoConsultores

Tupperware.com.br
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uma Indicação
Produtiva?

Como
eu conquisto

para receber
o brinde?

Como
eu faço

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

Para o brinde ser entregue a você, Consultor que indicou, você
deverá ter ao menos um pedido mínimo durante as Semanas
49 a 52.2020, caso contrário, você perderá o direito ao brinde.

NOVA
COR

Os Consultores que você
Indicou precisam fazer um
pedido de R$ 629,00* cada

Conquiste:

1 Garrafa Térmica
Slim 410ml
+ 1 Mochila Social
Premium

410ml
7,2 larg. x
23,1 alt. (cm)

*Os brindes enviados serão iguais ou similares aos ilustrados. Os itens de ambientação não acompanham o produto.

Você, Consultor que indicou, deverá estar ativo
neste Vitrine (Semanas 37 a 40.2020).
E quem foi indicado precisa, em suas três primeiras semanas
consecutivas, fazer R$ 629,00 em vendas acumuladas
para ser considerado uma Indicação Produtiva.

Exclusividade para quem Indica!

32,5 comp. x
22 larg. x
42,5 alt. (cm)

Compartimento
inferior

Bolso no interior
da mochila

Alças facilmente
reguladas

Portátil

2 indicaçÕES
produtivaS
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1 indicação
produtiva

Armazenar

Servir

Sua Indicação vale um
superlançamento Exclusivo!
Com visor
fica fácil
visualizar
o alimento

Corta lacres: é
só encaixar na
garrafa, pressionar
levemente e girar!

Totalmente
desmontável para
facilitar a limpeza!

SUPER
LANÇAMENTO

1,1L
20,7 comp. x
17,5 larg. x
8,2 alt. (cm)

Rosqueie e abra
sem esforço!

NOVA
COR
Ou

Conquiste:

1 Abridor de vinho
+ 2 Visual Box Pequeno 1,1L cada
O Consultor que você Indicou precisa
fazer um pedido de R$ 629,00*

8

*Confira a regra completa de
Indicação Produtiva na página 7.
Os itens de ambientação não
acompanham os produtos.

4 comp. x
7,1 larg. x
16,7 alt. (cm)
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1 indicação
produtiva

indique
+ fácil

Armazenar

Armazenar

NOVA
COR

Com visor fica
fácil visualizar
o alimento

*Confira a regra completa de Indicação Produtiva na página 7.
Os itens de ambientação não acompanham os produtos.

NOVAS
CORES

Ou

Conquiste:

2 Visual Box Mini 550ml cada
O Consultor que você Indicou precisa
fazer um pedido de R$ 315,00*

Com visor fica
fácil visualizar
o alimento

4,5L
30,9 comp. x
22 larg. x
19,9 alt. (cm)

550ml
20,7 comp. x
17,5 larg. x
6,2 alt. (cm)

2,3L
30,9 comp. x
22 larg. x
10 alt. (cm)

Ou

Conquiste:

+ 1 Visual Box Grande 2,3L
+ 1 Visual Box com Bandeja 4,5L
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O Consultor que você Indicou precisa fazer um pedido de R$ 629,00*

Como eu conquisto
o indique + fácil?

Como eu faço para
receber o brinde?

Você, Consultor que indicou, deverá estar ativo
neste Vitrine (Semanas 37 a 40.2020).

Para o brinde ser entregue a você, Consultor que indicou, você
deverá ter ao menos um pedido mínimo durante as Semanas
49 a 52.2020. Caso contrário, perderá o direito ao brinde.

E quem foi indicado precisa, em suas três primeiras
semanas consecutivas, fazer de R$ 315,00 a R$ 628,99
em vendas acumuladas para você ter direito ao brinde.

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

Caso o Consultor que você indicou faça um pedido superior a R$ 629,00, ele será considerado 1 Indicação Produtiva, não podendo optar pelo Indique + Fácil.
Os itens de ambientação não acompanham os produtos. Os brindes enviados serão iguais ou similares aos ilustrados.
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FECHE
FECHE COM
COM a
Tupperware®
A TUPPER

Quer apoio para
Indicar ainda mais?

O #FecheComATupperware mudou,
assim como todos nós nos últimos
tempos. Em um momento em que muitos
buscam a independência financeira, a
campanha vem de cara nova para te
ajudar a levar a Oportunidade Tupperware®
para todo o Brasil. Vamos juntos?

Consultor,
seja o porta-voz desta campanha!
Com posts e
stories para
publicar nas
suas redes
sociais!

Figurinhas,
cards e vídeos
para enviar
pelo WhatsApp
e muito mais!

Capa e avatar
para deixar o
seu Facebook
com a cara da
campanha!

Quer acessar tudo isso?
Acesse universidadetupperware.com.br, clique na aba
Biblioteca. Pesquise por: Feche com a Tupperware® - Materiais
para Recrutamento, salve no seu computador, celular e pronto!
#FecheComATupperware vai potencializar as suas Indicações!

Para guardar: segunda-feira
é o novo “Dia D Digital!”

Você tem data e hora marcadas: toda
segunda-feira, ao meio-dia, faça posts sobre
a Oportunidade Tupperware® e apoie esse
movimento que está conquistando o Brasil!

E você, já acompanha os canais da marca?
/TupperwareBrasil
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/TupperwareBrasilSoConsultores

@TupperwareBrasil
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palavra
de vendas

Newton recomenda ;)

Crie vídeos poderosos!

C

onsultor, não é segredo para ninguém que as redes sociais
são uma poderosa ferramenta de vendas e comunicação. Mas
o que talvez ainda seja segredo para muitos é como utilizálas de maneira a alavancar grandes oportunidades de crescimento.

Vamos falar sobre uma grande tendência digital do mundo dos
negócios: a demonstração de produtos por meio de vídeos! E você,
Consultor Tupperware®, não vai ficar de fora dessa.
Você pode fazer lives, criar um canal no YouTube, publicar seus
vídeos no Facebook, Instagram e até enviar pelo WhatsApp.
Faça experiências com os produtos, prepare receitas e apresente
os lançamentos e novidades do período. Basta escolher um cenário
especial da sua casa, de preferência a sua cozinha, e usar seus
produtos Tupperware® como suas estrelas.
Então, prepare seu roteiro, organize os elementos que farão parte
de cada vídeo e elabore um planejamento para suas postagens.
O sucesso está te esperando!

Luz, câmera, ação!

Dicas infalíveis para vender
e encantar ainda mais!
1. prepare
o cenário!

Escolha um local
silencioso e especial
da sua casa (de
preferência a sua
cozinha) e organize
os produtos!

2. HORA DE
GRAVAR!

Faça vídeos de
até 4 minutos com
Demonstrações de
receitas, lançamentos e
destaques do período!

Vamos começar a fazer vídeos poderosos?
Espero que estas dicas ajudem você a desenvolver ao máximo
seu potencial e encurtem o caminho para a realização de grandes
sonhos. Luz, smartphone, produtos Tupperware® e ação!

3. INTERAJA
COM TODOS!

Newton Nascimento

Faça perguntas,
responda a todos os
comentários e não
esqueça de checar
suas mensagens!

Diretor de Vendas na Tupperware Brands
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PARA VENDER

SEM PARAR

MITOS E VERDADES

da Manteiga Nutri-Rich Oil!
Um produto ícone da marca, agora com seus
diferenciais como você nunca viu!

Mitos e

VERDADES:
O PRODUTO É SOMENTE
PARA O ROSTO

MITO
Ele pode e deve ser usado em áreas
ressecadas: pés, lábios e cotovelos,
pois garantirá hidratação profunda
e evitará o efeito “áspero”.
UM FRASCO
CONTÉM ÓLEO DE
100 DAMASCOS

VERDADE
E isso cria um efeito incrível
que simula o próprio óleo da
pele, aumentando a retenção
da umidade natural. É uma
hidratação única e intensa!
CREMES E MANTEIGAS
HIDRATANTES SÃO A
MESMA COISA

MITO
A manteiga possui formulação
concentrada para áreas
super-ressecadas, hidratando
profundamente. Já os cremes são
mais leves e criam uma barreira,
prevenindo o ressecamento.
HIDRATAÇÃO É ESSENCIAL
MESMO FICANDO EM CASA

VERDADE

Nutri-Rich Oil continua um sucesso de vendas? VERDADE!
Compartilhe um vídeo nas redes sociais com essas
perguntas para arrasar nas vendas! Aproveite!
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Mediu, preparou e
agitou sua cozinha!
Vitrine 10: tudo que você
precisa para preparar em um
único produto!

PARA VENDER

SEM PARAR

3,5

litros

LANÇAMENTO

TIGELAS BATEDEIRAS
A nova linha vem com novo design, novas
funcionalidades e novos tamanhos:
3,5 L, 6 L e 9,5 L.

MEDIR

6

litros

FICOU FÁCIL!
A parte interna possui medidas
gravadas para ajudar a acertar na
quantidade de cada ingrediente.

PRÁTICAS
E VERSÁTEIS!

Ingredientes na medida certa, design
perfeito para o preparo e uma tampa
para vedar e agitar! Todo o seu preparo
em um só produto!

9,5

litros

3X MAIS

POSSIBILIDADES
Três tamanhos, escolha de acordo
com a quantidade da sua receita.

Para vender,
compartilhe cada
detalhe com seus
clientes e ARRASE!
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semanas
37 a 40

Servir

Na
semana

Com um pedido de R$ 315,00
em qualquer semana do
Vitrine 10.2020 você conquista
1 Tigela Murano 1,3L

37

NOVA
COR

38

39

40

37/38
1,3L
18,6 comp. x
17,8 larg. x
11,6 alt. (cm)

Todas as
semanas!

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

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

OU

1 Tigela Murano 1,3L
+ 1 Tigela Murano 7,5L e, por
R$ 139,20, adquira o Presente
da Anfitriã Antecipado**

OU

1 Tigela Murano 1,3L e, por
R$ 29,90, adquira + 1 Jarra
Murano 3,8L, além disso, por
R$ 139,20, adquira o Presente
da Anfitriã Antecipado**

OU

1 Tigela Murano 1,3L
+ 1 Eco Tupper Plus 2L

OU

1 Tigela Murano 1,3L e,
por R$ 39,90, adquira
+ 1 Tigela Murano 4,3L
+ 1 Escorredor Murano

1 Tigela
Murano 1,3L

1 Tigela
Murano 1,3L

1 Tigela
Murano 1,3L

1 Tigela
Murano 1,3L

Durante as semanas 37 e 38, você também pode adquirir
o Presente da Anfitriã Antecipado** por R$ 139,20.

#TodosPodemIndicar

Você pode indicar quantas pessoas puder para o negócio
e lucrar muito mais com os Brindes de Indicação!
Confira na revista as regras dos brindes e aproveite ;)
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Os itens de ambientação não acompanham os produtos. Os brindes serão iguais ou similares aos ilustrados na Revista Você Pode.

*Limitado a 1 conjunto do produto em cada semana. **O Consultor que adquirir o Presente da Anfitriã
na semana 37 não pode adquiri-lo na semana 38. Exclusivo para Consultores acima de 12 semanas
a partir da data de cadastro. Novo Consultor recebe grátis ao cumprir as regras da semana.
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Presente da Anfitriã Antecipado

Micro-ondas

3º Nível: Micro-ondas

presente
da anfitriã
semanas 37 e 38

Com um pedido de: R$ 629,00*,
na Semana 37 ou 38, adquira, por R$ 139,20,
o Presente da Anfitriã Antecipado - 3º nível
(8 peças - Cód. 805998)

1L
20,5 comp. x
15,5 larg. x
13,8 alt. (cm)

3L
29,5 comp. x
26 larg. x
9 alt. (cm)

24,4 diâm. x
7,5 alt. (cm)

2,2L
26,6 comp. x
20,8 larg. x
15,5 alt. (cm)

2L
23 comp. x
19,5 larg. x
12 alt. (cm)

1L
23 comp. x
19,5 larg. x
6,5 alt. (cm)

1L
16,9 comp. x
12,7 larg. x
13,3 alt. (cm)

Com um pedido de R$ 315,00, adquira
3 Vitrines 11.2020 por R$ 2,99 (Cód. 301861)

1L
23 comp. x
19,5 larg. x
6,5 alt. (cm)

*O Consultor que adquirir o Presente da Anfitriã na semana 37 não pode adquiri-lo na semana 38.
O valor do pedido não é acumulado entre as semanas. Limitado a 1 conjunto do produto por Consultor.
Exclusivo para Consultores acima de 12 semanas a partir da data de cadastro.
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Para ganhar os brindes,
os Consultores devem
estar sem débitos. Os
itens de ambientação
não acompanham os
produtos. Os brindes
serão iguais ou
similares aos ilustrados
na Revista Você Pode.
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semana 37

Servir

FEZ

semana 38

grátis

para novos
consultores!**

PEDIDO?

GANHOU!**

Servir

3,8L

32,9 comp. x
31,3 larg. x
17,1 alt. (cm)

Seu pedido vale um produto

TAMANHO FAMÍLIA!
Conquiste:

1 Tigela Murano 1,3L
Com um pedido de R$ 315,00*
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Ou Conquiste:
1 Tigela Murano 1,3L

+ 1 Tigela Murano 7,5L
Com um pedido de R$ 629,00*

Conquiste:

1 Tigela Murano 1,3L
Com um pedido de R$ 315,00*

Ou Conquiste:
1 Tigela Murano 1,3L

2L

e adquira por R$ 29,90 (Cód. 881323):

+ 1 Jarra Murano 3,8L
Com um pedido de R$ 629,00*

3,8L

*Limitado a 1 unidade dos produtos em cada semana. Novo Consultor recebe grátis ao
cumprir as regras da semana. **Exclusivo para Consultores com até 12 semanas no negócio a
partir da sua data de cadastro. Os itens de ambientação não acompanham os produtos.

7,5L

*Limitado a 1 unidade dos produtos em cada semana.
**Para conquistar o brinde, é preciso cumprir a regra descrita.
Os itens de ambientação não acompanham os produtos.

27 comp. x
15,3 larg. x
26,8 alt. (cm)
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semana 39

PRÉ-LANÇAMENTO:
seja o 1º a receber!

Geladeira

semana 40

Servir

25,5 larg. x
13 alt. (cm)

grátis

para novos
consultores!**

FEZ

GANHOU!**

Transportar com
segurança!

2L

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

Encaixa perfeitamente
na porta da geladeira!

NOVAS
CORES

4,3L
27 comp. x
26 larg. x
15,5 alt. (cm)

Glitter
NOVA COR

Conquiste:

1 Tigela Murano 1,3L

Ou Conquiste:
1 Tigela Murano 1,3L

Com um pedido de R$ 315,00*
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*Limitado a 1 unidade dos produtos em cada semana. **Para conquistar o brinde, é preciso
cumprir a regra descrita. Os itens de ambientação não acompanham os produtos.

Ou Conquiste:
1 Tigela Murano 1,3L

Conquiste:

Com um pedido de R$ 629,00*

Com um pedido de R$ 315,00*

+ 1 Eco Tupper Plus 2L

*Limitado a 1 unidade dos produtos em cada semana. Novo Consultor recebe grátis ao cumprir as regras da semana. **Exclusivo para
Consultores com até 12 semanas no negócio a partir da sua data de cadastro. Os itens de ambientação não acompanham os produtos.

Alça para servir
com facilidade e...

PEDIDO?

e adquira por R$ 39,90 (Cód. 881327):

+ 1 Tigela Murano 4,3L
1 Tigela Murano 1,3L + 1 Escorredor Murano
Com um pedido de R$ 629,00*
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para você,
NOVO
CONSULTOR

Novo Consultor, agora você
é parte da nossa história!

A demonstração
está em nosso DNA
Fomos os primeiros a demonstrar
produtos para dar voz a eles e mostrar
seu valor e as inúmeras funcionalidades.

Que tal saber mais sobre ela e quem nós somos?

Uma empresa global
Hoje nossos produtos Tupperware®
são vendidos em mais de 100 países:
itens para a vida toda, que as
pessoas amam e confiam.

Presente em
todo o Brasil!
Somos diversas Distribuições do
Norte ao Sul do Brasil, além de
uma grande fábrica no Rio de
Janeiro. Somos milhares de pessoas
com a missão de promover um
futuro melhor todos os dias!

NOVO CONSULTOR,
este Guia é pra você!

siga este Guia
e caminhe rumo
ao sucesso!

Construa agora um início de muito
sucesso na Tupperware®!

Somos uma grande equipe. E, por
isso, a conquista de um é o sucesso
de todos. Venha com alegria: você
verá danças, reconhecimentos e
terá lembranças inesquecíveis!

É sobre apoiar
e ser apoiado!
Conte com seu Líder e Distribuição,
ou até outros Consultores, como
você! Sempre terá alguém ao seu
lado, disposto a te apoiar.

E mais:

Novo Consultor,
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O sucesso de um é
o sucesso de todos!

Acesse com o leitor de
QR Code do seu celular!

Seus primeiros
Incentivos,

Acesse com o leitor de
QR Code do seu celular!

conquiste e cresça!
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Novo Consultor,

sua jornada começa
com a nossa história!
Saiba mais nas páginas 26 e 27

