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Iggavimmi nerrivimmi
atoriaannaallutillu
torraasut
Ilissi meeraagallarassi Tupperwareskåliuteqartarpisi? Taamaappat immaqa suli peqassaasi. Tupperwaret
kinguaariinnit kinguaariinnut kingornutsinneqarajupput kusanarlutillu
atoriaannaallutillu aserfallatsikkuminaatsuummata.
Tupperwaret nerisassanik sikaa
vinni, nillataartitsivinni qerititsivinnilu
asiujaallisitsisarput nerisassanik
igitsinissat pinngitsoortissinnaallugu.
Puut imerfiillu sitsiuitsut ussilluinnartullu immeqqinneqaqattaarsinnaasut
puunik ataasiartakkanik atuisariaarutsitsisarput. Aamma sannaat
avatangiisinut innarliutaanngillat
eqqakkanillu annikillisaanissaq
pingaartinneqarluni.
Ukiamut meqqinik katersisinnaa
vutit Kalaallillu Nunaanni Brugsenini
Tupperwarenik nutaanik ilusilinnik
pisisinnaallutit iluanaarnartunik
akilinnik.
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Kusanartumik ilusilikkat; igasut
tamarmik iluarissavaat
Flot design, som enhver
kok vil sætte pris på

Praktisk og
smart til
køkken og bord
Havde I Tupperware-skåle i dit
barndomshjem? Så findes de
garanteret stadigvæk. Tupperware har det nemlig med
at gå i arv til næste generation,
fordi det er pænt, praktisk og
nærmest ikke til at slide op.
Tupperware forlænger holdbarheden af fødevarer i skabe, køleskab og fryser, så du kan undgå
madspild. Vand- og lufttætte
beholdere og drikkeflasker, som
kan fyldes op igen, sparer en
masse engangsemballage. Og
selve produktionen er miljøvenlig med fokus på at minimere
affald.
Her i efteråret kan du samle
mærker og købe Tupperwares
nye design til en fordelagtig pris
i Kalaallit Nunaanni Brugseni
butikker.
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Moderne madlavning
UltraPro klarer temperaturer fra -25°C til +250°C, så du kan
tage den direkte fra fryseren og sætte den i ovnen. Den er
oven i købet så pæn, at du kan servere maden i den.
UltraPro

Kvadratisk 2 l

20 X
SPAR 

+ 480,220,-

Pris u. mærker 700,-

SPAR 31%

Kaagiliornermut, tærteliornermut, neqeeraliornermut naatitanillu
iffiorfikkoortitsinermut – tamakkununnga tamanut UltraPro
atorsinnaavat.
Kager og tærter, kødretter og ovnstegte grøntsager
– du kan bruge UltraPro til det hele.

Salatdressinginut
tulluartoq
Rigtig god til
salatdressing

Mini-Kvik Shaker
250 ml

20 X
SPAR 

+ 60,40,-

Pris u. mærker 100,-

SPAR 40%

Matua matulluartarpoq
salaatillu taamaalillutik
asiupallannginnerussallutik
Låget slutter tæt og
holder salaten frisk

Outdoor Skål
4,3 l

20 X
SPAR 

+ 160,80,-

Pris u. mærker 240,-

SPAR 33%
Umiatsiarluni angalanissamut atuarfimmiluunniit festernernut nassarneqarsinnaasutut ilusiligaq
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Designet til at tage med på sejlturen eller til skolefesten

Puui kusanartut nillataartitsi
vimmi asiunaveersaartitsissapput.
Paarnat asiusimanngitsut, naatitat
aqilisimanngitsut immussuillu
panersimanngitsut.
De flotte bokse forlænger
holdbarheden i køleskabet.
Frisk frugt, sprøde grøntsager
og ost, der ikke tørrer ud.

CheeSmart Midi
20 X
SPAR 

+ 160,80,-

Pris u. mærker 240,-

SPAR 33%
FridgeSmart
1l

20 X
SPAR 

+ 75,45,-

Pris u. mærker 120,-

SPAR 38%

FridgeSmart
1,6 l

20 X
SPAR 

+ 100,60,-

Pris u. mærker 160,-

SPAR 38%

UltraPro kilo ataallugu oqimaassuseqarpoq
UltraPro vejer under ét kilo
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Tupperware Partymut
qaaqqusisumut neqeroorut
immikkorluinnaq ittoq
Illit Tupperware Partytsitserusuppit? Nuannersumik isumassarsiorfiusumillu
unnussiortitsinermi saniatigut Herb Chopperimik affaannarmik akilerlugu
pisisinnaavutit. Innaallagiaqartariaqanngilaq ilaatigullu naasunut
mamarsaatissanut, uanitsunut qaqqortarianullu agguutissaqqilluinnarluni.
Illoqarfinni Tupperwarenut tunngatillugu siunnersortissarsisinnaavutit
uani tupperware.dk/find-os

Spar

200,-*

Book et party og
køb en Herb Chopper
til halv pris

Find din
konsulent på

tupperware.dk/
find-os

Har du ikke lyst til at være vært for et
Tupperware Party? Ud over en hyggelig og
inspirerende aften med dine gæster får du
også mulighed for at købe en Herb Chopper til
halv pris. Den fungerer uden strøm og er genial
til for eksempel krydderurter, løg og mandler.
Du kan finde din lokale Tupperware-konsulent på
tupperware.dk/find-os
Tilbuddet gælder kun når du afleverer denne promotion side til dit Tupperware Party.
Tilbuddet gælder i perioden fra den 2.8.2019 til og med den 22.11 2019. Kun 1 Herb Chopper
pr. party, tilbuddet kan udelukkende benyttes af værten/værtinden. Produktet sælges uden
indhold eller dekoration. Tilbuddet er med forbehold for ændringer og evt. udsolgte varer.
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*Spar 200,- i forhold til normalprisen på 399,-

Avatangiisit eqqarsaatigikkit – imerfiit
ataasiartakkat atortarunnaakkit!

EcoPure2

Drikkeflaske 310 ml

20 x
SPAR 

Pris u. mærker

SPAR

Pas på miljøet – drop engangsflaskerne

+ 35,35,70,-

Twin sæt

50%

Madkasse – 2 stk

20 x
SPAR 

+ 85,50,-

Pris u. mærker 135,-

SPAR 37%

EcoPure2

Drikkeflaske 500 ml

20 x
SPAR 

Pris u. mærker

+ 40,45,85,-

SPAR 53%
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Skålit iluserissut
Ullaakkorsiutinut, dippimut, naqittakkamut, suliffimmi ullup
qeqqasiutinut unnukkorsiutillu sinnerinut – sumulluunniit
atorneqarsinnaapput.
Spiseskåle

550 ml – 3 stk

20 X
SPAR 

+ 115,65,-

Pris u. mærker 180,Et klassisk Tupperware-produkt, som er designet til både
tilberedning, opbevaring, servering. Låget slutter tæt, og
flappen gør det nemt at åbne det igen. Du kan stable skålene
inden i hinanden, når de ikke er i brug.

Akuukkannik aalaterinermi tigummivia tigummiuminarpoq
Håndtaget er praktisk, når du skal blande ingredienser

Røreskål
600 ml

20 X
SPAR 

SPAR 36%

Pris u. mærker

+ 50,30,80,-

SPAR 38%

Røreskål
1,4 l

20 X
SPAR 

+ 50,50,-

Pris u. mærker 100,-

SPAR 50%

Røreskål
2,75 l

20 X
SPAR 

+ 100,60,-

Pris u. mærker 160,-

SPAR 38%

Kun fantasien sætter grænser for, hvad du kan bruge de vand- og
lufttætte Tupperware-skåle til. Den lille er fx fin at piske dressinger
og cremer i, den mellemste passer til din frokost, og den store holder
den grønne salat frisk. Bemærk det praktiske håndtag!
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Kaagi apuutitilluaruk
Maanna nammineq iffiukkannik mamartunik
kaffisoriarfissannut nassariaannanngorputit.
Allaat qaleriissitsillutit nassataqarsinnaavutit.

Matua tigummiveqarpoq
Låget har indbygget håndtag

Festboks inkl.
kagestabler
20 X
SPAR 

+ 330,120,-

Pris u. mærker 450,-

SPAR 27%
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Naqqa puugutaavoq sassaallerfiusinnaasoq
Bunden er et serveringsfad

Ima ajornanngitsigaaq
50 kr. nalinganut pisinerit tamaasa meqqimik ataatsimik pisassaatit.
Meqqinik nammineertumik katersisassaatit pisiniarnerit tamaasa Brugseni
app-innik ilaasortaanermulluunniit allagartannik scanniinikkut.

Ilaasortaaguit Brugseni
app-ilu atorlugu pisiannik
akiliisaruit nammineertumik
meqqit marloriaataannik
pisassaatit qanorlu kater
saqartiginerit mobilinni
takusinnaasassallugu.
Hvis du er medlem og
betaler for dit varekøb
gennem Brugseni app’en,
får du automatisk dobbelt
op på mærker og kan se din
saldo på mobilen.

Ilaasortaaguit ilaasor
taanermullu allagartat
scannertarukku nammi
neertumik meqqinik
pisassaatit qanorlu
katersaqartiginerit
pisinermut allagartanni
takusinnaasassallugu.

Ilaasortaanngikkuit
karsimi meqqinik
katersugassanik
pisinnaavutit.

Hvis du er medlem og
scanner dit medlemskort,
får du automatisk mærker,
og kan se din saldo
på bonen.

Hvis du ikke er medlem,
kan du få trykte
samlemærker ved kassen.

Så nemt er det
Hver gang du køber for 50 kr. får du ét mærke.
Du samler mærker helt automatisk blot ved at scanne
din Brugseni app eller dit medlemskort, hver gang du handler.

Marloriaammik!

Dobbelt op!

Brugseni app-it atorlugu
pisiniaraangavit meqqit
katersugassat tunniunneqartartut marloriaataannik pisarit

Få dobbelt op på
samlemærker når du
betaler med din
Brugseni app

Hent Brugseni app’en

Brugseni app-i aajuk
Neqeroorutillu amerlanerit
takullugit... brugseni.gl/gl/app

Spar op til 53%

Og få endnu flere gode tilbud
Læs mere på brugseni.gl/app

Meqqit uani
nipitissukkit
Saml dine mærker her
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PIUMASAQAATIT: 2019-imi aggustip 2-aniit novembarip 22-iat 2019 ilan
ngullugu ilaasortatut Kalaallit Nunaanni Brugsenini tamani 50 kr.-ip nalinganut
pisinerit tamaasa meqqimik katersortakkamik digitaliusumik ataatsimik pisassaatit. Meqqit atorlugit atortunik Tupperware-imeersunik pisisinnaavutit
2019-imi novembarip 29-iat ilanngullugu. Paasisaqarnerorusukkuit
brugseni.gl/gl/meqqit-katersugassat alakkariuk.
VILKÅR OG BETINGELSER: Fra den 2. august 2019 til og med den 22. november
2019 får du som medlem automatisk et digitalt samlemærke og et trykt samlemærke for hver 50 kr. du køber for i alle Kalaallit Nunaanni Brugsenis butikker
i Grønland. Mærkerne kan indløses til køb af Tupperware-produkter til og med
den 29. november 2019. Læs mere på brugseni.gl/samlemaerker

