Tervitusjuhend

- Tere tulemast Tupperware konsultant!

Tere tulemast Tupperware konsultant!
Tere tulemast ühe maailma suurima funktsionaalsete ja praktiliste köögi- ja
serveerimistarvikute tootmisettevõtte uus konsultant!
Juba üle 60 aasta pakub Tupperware tarbijatele kogu maailmas unikaalseid tooteid,
mis on tuntud oma kõrge kvaliteedi ja kaasaegse disaini poolest.
Iga teine sekund algab kusagil maailmas Tupperware tooteesitlus. See on tõendus edu
tasemest, millest võida ka Sina osa saada! Uutel konsultantidel on mitu võimalust edu
saavutamiseks.
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TERE TULEM A ST TUPPERWARE KonSULTAnT!

Tupperware konsultandina inspireerid Sina tarbijaid kasutama mugavamaid lahendusi,
tutvustades tooteesitlustel ühtede või teiste toodete eeliseid ning soovitades nende
kasutamise võimalusi.
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Kuidas saavutada edu kohe alguses
Sulle kui uuele konsultandile on oluline saavutada edu kohe alguses. Seetõttu on
tarvis planeerida oma tööd ning püstitada eesmärke. Sea eesmärgiks teha vähemalt
2 tooteesitlust nädalas ning planeeri nende toimumist õigeaegselt. See kindlustab
rahuliku enesetunde ja tagab ettevalmistamiseks tarviliku aja.
Alati hoia käepärast huvipakkuvad teemad, kirjuta üles nimed kohtumistelt uute
inimestega - alusta nendest, keda hästi tunned:
• pere
• sõbrad
• naabrid
• töökaaslased ning nende pered
• spordiklubi kaaslased
• klassikaaslaste perekonnad
• lähimad poed
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KUIDA S SAAV UTADA EDU KoH E ALGUSES

Püüa igal tooteesitlusel leppida kokku 2 uut kohtumist, sellisel moel Sinu klientide
hulk pidevalt kasvab. Kasuta kujutusvõimet. Sa kohtud pidevalt inimestega, kellest
võivad saada Sinu tooteesitluste peremehed/perenaised.
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Kuidas korraldada edukas tooteesitlus
Tooteesitluse edu võtmeks on suurepärane ettevalmistus ja hea tuju.

KUIDA S KoRRALDADA E DUK A S TooTEESITLUS

Enne esitlusele minekut kontrolli oma koti sisu. Tule esitlustele aegsasti
(pool tundi varem), et jõuda vestelda pererahvaga. Räägi konsultandina
töötamise eelistest.
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Valmista perenaine/peremees ette
Hästi ettevalmistatud peremees/perenaine aitab Sul viia läbi eduka tooteesitluse.
• Püstita eesmärke kohtumisel pererahvaga
• Saa külaliste nimekiri
• Saada kõikidele külalistele kiri, et nad oleksid ette valmistatud
• Planeeri tooteesitluse umbkaudne käik

Meeldetuletusnimekiri
• tooted, u 10 tk

(k.a sooduspakkumised, aktu
tulevased tänukingitused)

aalsed ja

• kataloogid ja hinnakirjad
• aktuaalsed bukletid
• Tupperware-pank
• pastakad ja taskuarvutid
• ümbrikud lepingutele
• Tupperware küpsetusalus
• Tupperware kalender
• värbamise materjalid
• retseptid
• vahetusjalanõud
• kingitooted

KUIDAS KORRA LDA DA EDUK AS TO OT EESITLUS

See kõik tõstab Su läbimüüki.
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Tooteesitluse juhtnöörid
Enne külaliste saabumist
Laota laiali Tupperware tooted
• nii, et need oleksid paigutatud värvi ja sarja järgi – eripakkumised, aktuaalsed ja
tulevased tänukingitused

Võta välja bukletid ja pastakad
• kataloogid, hinnakirjad, pastakad ja aktuaalsed bukletid

Loo sobiv atmosfäär
• süüta küünlad, kaunista ruum kohviubadega, mis eritavad meeldivat aroomi,
lülita sisse vaikne muusika

Saa jagamatu tähelepanu
• lepi perenaisega kokku kohvi serveerimise aeg, et külaliste tähelepanu Sinult ei hajuks

TooTEE SI TL USE JUH TnÖÖRID

Lepi kokku kättetoimetamisaeg
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Peale külaliste saabumist
Tervita peremeest/perenaist ning külalisi
• tutvusta ennast, seleta, miks sa töötad Tupperwares
• räägi garantiist ning toodete tagastamise võimalustest
• räägi Tupperware ajaloost

Esitle oma tooteid
• räägi nende eelistest ning kasutusvõimalustest 30–45 minuti jooksul

Edenda oma läbimüüki
• korralda konkurss, kus loositakse kinketooteid
• koosta 2–3 eripakkumise komplekti
• luba külalistel vaadata ning võtta kätte tooteid ning jagada huvitavaid nõuandeid

Lepi kokku uusi esitlusi
• täna perenaist ning demonstreeri tänukingitust, mille ta saab
• tutvusta perenaiste kingituste eeliseid
• lepi kokku uusi esitlusi

Tutvusta peremehele/perenaisele oma tööd
• räägi konsultandi tööst, kogemusest Tupperwarega. Saavuta isiklik kontakt selle inimesega /
nende inimestega, kellega Sina tahad koos töötada meeskonnas

Kokkuvõtteks

TooTEESITLUSE J UHTnÖÖRID

• lõpetades, korjates kokku ning kontrollides tellimusi, lepi perenaisega kokku uus tooteesitlus
• täna perenaist
• korja kokku oma tooted, täna kõiki ning jäta hüvasti Me kohtume uuesti ….. juures
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Starditooted
Alustava Tupperware konsultandina, saad Sa valida kahe erineva komplekti
vahel - Starter Kit 1 või Starter Kit 2.
Me koostasime 2 komplekti populaarsete toodetega, mida on lihtne müüa
ning tutvustada Sinu esimestel tooteesitlustel.

SINU STARDITOOTED – STARTER KIT 1

START KIT 1

8

Universaalne juurviljakoorija 1419

Segisti 500 ml 0534

Tarretise vorm 1,5 l 0503

CheeSmart™ Mini 0448

Samba minikausid 550 ml (2) 1758

Optimum 1,3 l 0131

Su Start Kit kott sisaldab
• Tupperware küpsetusalust
• Raamatut „Show How”
• Aktuaalset tänukinki
• Kingitooteid
• Trükimaterjale

START KIT 2
Väike silikonlabidas 0569

Bake-to-Basics kann 1 L 0586

Taignarull ning küpsetusalus tootesarjast Bake-to-Basics
Bake-to-Basics segamiskauss
sõelaga 3,5 l
0558/0559
0582

SINU STARDITOOTED – STARTER KIT 2

Bake-to-Basics Tsitruspress 0579

9

Sinu edu võti
Sa oled alustanud karjääri Tupperware konsultandina. Sind ootab palju uusi huvitavaid
ülesandeid, lähim neist on saada rohkem tooteid Sinu Start Kit koti jaoks.
Sul on 8 nädalat et saada rohkem tooteid - kui see õnnestub kiiremini, siis on see alati
tervitatav (Sinu stardinädal loetakse esimeseks).
Peale distributori koolituse läbimist, saad Sa kalendri, kuhu sa saad märkida uusi
tooteesitluste kokkuleppeid ning anuma TupperFlex 1,2 l.

Komplekt 1

SInU EDU VÕTI

Kui Su müügikäive
ületab 7000.-, saad
Sa komplekti 1 või 2:
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Taignasegamise kauss Bake-to-Basics ning sõel 0582
Mõõdukann Bake-to-Basics 500 ml 0585

Komplekt 2
Segisti 500 ml 0534

Mini Quick Chef 1405

Peale kõigi 4 astme läbimist, või 8 nädala möödumisel,
hakkad Sa osalema Tupperware müügikampaanias.

Kui Su müügikäive
ületab 19.000.-, saad Sa:

Kui Su müügikäive
ületab 16.500.-, saad Sa:

Universaalnuga TupperChef 1431
Kannu 1 l sarjast MicroPlus 1509
Käärid sarjast TupperChef 1441

Silikoonist küpsetusaluse 0597
Iso Duo kastmenõu lusikaga 400 ml 1383
Silikoonkaabits 0564

Kui Su müügikäive
ületab 11.500.-, saad Sa:

SInU ED U VÕTI

Space Maker 2,2 l 0193
Juusturiivi 1406
Suure esitluste koti
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Värba uusi konsultante
Saavutad Tupperware konsultandina suuremat edu, kui värbad uusi konsultante.
See inimene, keda Sa saad kergelt värvata, on lähemal kui Sa arvata oskad. See võib
olla üks Sinu sõbrannadest või Su tooteesitluse peremees/perenaine. Jutusta talle kui
palju Sulle konsultandi töö meeldib. Sa võid pakkuda, et tooteesitlus saaks tema starditooteesitluseks.
Anna ka külalistele võimalus ennast avada - paku neile võimalust töötada konsultandina
esimese tooteesitlusega stardiesitlusena.
Kui Sa värbad esimest konsultanti esimese 8 nädala jooksul, saad Sa:

VÄ RB A UUSI KonSULTAnTE

• Korgitseri
• Konserviavaja
• Pitsalõikuri
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Kui sa värbad kaks konsultanti esimese
8 nädala jooksul, saad Sa lisaks:

• poti UltraPlus 5 l

Lisainformatsiooni rekruteerimise kohta saad sa oma Grupijuhi käest

Mä rkme te jaoks

Märkmete jaoks
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VÄRB A UUSI KonSULTAnTE

TUPPERWARE START KIT
Tervitusjuhend
Hinnakiri
Konsultandi tööleping
Päevik
Raamat „Show How”
Palstikkotid
Tupperware küpsetusalus
Start Kit kott
Aktuaalne tänukink
Kingitooted
Kuuleht						

(1)
(5)
(2)
(5)
(1)
(20)
(1)
(1)
(1)

T 126
T 271
T 586
T 301
T 235
48144
5000837
5000864

Mina, Tupperware sõltumatu konsultant, ostan Start Kit koti koos selle sisuga ning kasutan
seda oma esimesteks müükideks ning tooteesitlusteks.

Pärast seda, kui ma olen müünud Tupperware tooteid 3800 EEK väärtuses (KM k.a)
soovitatud hindadega ning makstes sellega vajaliku summa levitajale, saab Start Kit kott
minu omandiks.
Ma olen nõus nende tingimustega.

Kuupäev:

/
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Tupperware konsultant			

Distributor

TUPPERWARE START KIT

Mul on planeeritud 3 tooteesitlust. Peale esimest tooteesitlust ma saadan oma nädalase
tellimuse.
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Sinu koopia
Mina, Tupperware sõltumatu konsultant, ostan Start Kit koti koos selle sisuga ning kasutan
seda oma esimesteks müükideks ning tooteesitlusteks.
Mul on planeeritud 3 tooteesitlust. Peale esimest tooteesitlust ma saadan oma nädalase tellimuse.

Pärast seda, kui ma olen müünud Tupperware tooteid 3800 EEK väärtuses (KM k.a)
soovitatud hindadega ning makstes sellega vajaliku summa levitajale, saab Start Kit kott minu
omandiks.
Ma olen nõus nende tingimustega.

/
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Tupperware konsultant			

Sinu koopia

Tervitusjuhend
Hinnakiri
Konsultandi tööleping
Päevik
Raamat „Show How”
Palstikkotid
Tupperware küpsetusalus
Start Kit kott
Aktuaalne tänukink
Kingitooted
Kuuleht		
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Distributor

(1)
(5)
(2)
(5)
(1)
(20)
(1)
(1)
(1)

T 126
T 271
T 586
T 301
T 235
48144
5000837
5000864

T 1 2 6 ES T 3 5 00126

Kuupäev:

