ELASTYCZNOŚĆ

MOGĘ DZIAŁAĆ

SKĄD TYLKO
ZECHCĘ.
DOŁĄCZ DO
FANEK PIĘKNA

Poznaj program
dla Nowych Konsultantek

Składaj zamówienia w ciągu 3 pierwszych kampanii współpracy,
wyraź zgodę marketingową na otrzymywanie informacji o produktach
i ofertach Avon i odbieraj nagrody.

SIĘGNIJ
PO SREBRO!

ZAKUPY MIN. 200 zł

Zakończ program
dla Nowych Konsultantek
z przywilejami
Poziomu Srebrnego!
Na start otrzymujesz
rabat min.

-20%

na pierwsze 3 kampanie**
**Rabat przysługuje przy złożeniu
zamówienia na wymaganą kwotę.

WYBIERZ
SWOJĄ ŚCIEŻKĘ

SIĘGNIJ
PO ZŁOTO!

599

Wodoodporny tusz
do rzęs Ultra Volume,
odcień Blackest Black

KAMPANIA
WSPÓŁPRACY
Katalog:

ZAKUPY MIN. 300 zł

Zakończ program
dla Nowych Konsultantek
z przywilejami
Poziomu Złotego!
Na start otrzymujesz
rabat min. 20%
a w trzeciej kampanii**
nawet min.

-27%

**Rabat przysługuje przy złożeniu
zamówienia na wymaganą kwotę.

*Powiększ swój zestaw za 1 zł!
Zwiększ swoją sprzedaż
w katalogu z poziomu srebrnego
na złoty, a za zestaw TOP
kosmetyków zapłacisz tylko
o 1 zł więcej. Nagrody zamówisz
bezpośrednio w Klubie Avon
lub przez aplikację Avon On.

599

+1 zł*

• Wodoodporny tusz
do rzęs Ultra Volume,
odcień Blackest Black
• ULTRAmatowa szminka,
odcień Red Supreme
• Diamentowa
konturówka
Glimmerstick do oczu,
odcień Black Bioux

Poznaj program
dla Nowych Konsultantek

Składaj zamówienia w ciągu 3 pierwszych kampanii współpracy,
wyraź zgodę marketingową na otrzymywanie informacji o produktach
i ofertach Avon i odbieraj nagrody.

ZAKUPY MIN. 250 zł

ZAKUPY MIN. 300 zł

TOP

TOP

TOP







HIT

HIT

HIT

LUB

599

Podwójny program
liftingujący okolice oczu
Anew z ProtinolemTM

599

KAMPANIA
WSPÓŁPRACY

Woda perfumowana
Attraction dla Niej, 50 ml

LUB
Woda toaletowa Attraction
dla Niego, 75 ml
KAMPANIA
WSPÓŁPRACY

Katalog:

Katalog:

ZAKUPY MIN. 400 zł

ZAKUPY MIN. 500 zł

TOP

TOP

TOP







HITY

HIT

HIT

LUB

599

+1 zł*

• Podwójny program liftingujący
okolice oczu Anew z ProtinolemTM
• Serum do twarzy Anew
z ProtinolemTM, 30 ml

599

+1 zł*

• Woda perfumowana Attraction
dla Niej, 50 ml
• Balsam do ciała, 250 ml
• Perfumetka, 15 ml

LUB
• Woda toaletowa Attraction
dla Niego, 75 ml
• Żel pod prysznic, 250 ml

Poznaj program
dla Nowych Konsultantek

Składaj zamówienia w ciągu 3 pierwszych kampanii współpracy,
wyraź zgodę marketingową na otrzymywanie informacji o produktach
i ofertach Avon i odbieraj nagrody.

NAGRODA ZA ZAMÓWIENIA W 3 PIERWSZYCH
KAMPANIACH WSPÓŁPRACY ZA MIN. 750 ZŁ

599

• Krem do twarzy Planet Spa z ekstraktem z czarnego kawioru
• Maska do twarzy Planet Spa z ekstraktem z czarnego kawioru

NAGRODA SPECJALNA

Do odbioru w 4. kampanii współpracy

NAGRODA ZA ZAMÓWIENIA W 3 PIERWSZYCH
KAMPANIACH WSPÓŁPRACY ZA MIN. 1200 ZŁ

599

Lampa biurkowa do selfie na statywie.
Średnica: 26 cm. Regulowane natężenie światła
i 3 barwy - chłodna, neutralna i ciepła.
Zasilana USB. Sterowana pilotem.

GRATULACJE!
OSIĄGASZ

POZIOM

SREBRNY
MOTYWACJA

WSPARCIE

Gwarantowany rabat
na cały kwartał
min. 20%

Darmowe dostawy
od 200 zł

Szansa
na wypracowanie
więcej na kampanię
– nawet do 35% rabatu

2 darmowe
próbki z ulotką
do pierwszego
zamówienia

UZNANIE

Nagrody
za sprzedaż
w programie
Działasz i masz

3 KAMPANIE ZA TOBĄ. CO TERAZ?
Teraz czas na sukces! Zobacz, co zyskujesz
w programie Avon Nagradza

GRATULACJE!
OSIĄGASZ

POZIOM

ZŁOTY
MOTYWACJA

WSPARCIE

UZNANIE

Gwarantowany rabat
na cały kwartał
min. 27%

Darmowe dostawy
od 100 zł

Nagrody za sprzedaż
w Programie
Punktowym

Szansa
na wypracowanie
więcej na kampanię
– nawet do 35% rabatu

Rozszerzona oferta
na pakiety katalogów
oraz dostęp do
prenumeraty.

Nagrody z programu
Działasz i masz lub
dostęp do nowości
w supercenie

Specjalna oferta
na próbki oraz 2
darmowe próbki z
ulotką do pierwszego
zamówienia

Specjalna oferta
urodzinowa

Avon Nagradza to program lojalnościowy, który motywuje,
wspiera i docenia nasze Konsultanki.
Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej o pozostałych
poziomach i przywilejach, które czekają
na Ciebie w programie.

1

MYŚLISZ, ŻE AVON TO JEDYNIE SPRZEDAŻ
KOSMETYKÓW? TYLKO POPATRZ!

Reprezentujemy nowy sposób życia i nowy sposób
na odniesienie sukcesu. Na Twoich zasadach!
Czy potrzebujesz dorobić na realizację swoich pasji,
opłacić zajęcia dodatkowe dla dzieci czy po prostu
rozwijać się, robiąc to co lubisz, Twoje zarobki zależą
tylko od Ciebie i Twojego zaangażowania!
Koniec z pracą od 9:00 do 17:00 - działaj, jak chcesz
i kiedy chcesz.
Rozwijaj się i poznawaj nowych ludzi. Spotykaj się
nie z „klientkami”, a ze „znajomymi”. Korzystaj bez
ograniczeń z platformy szkoleniowej Avon Connect!
Connect

JAK ZACZĄĆ? OD KATALOGU!
Katalog wykorzystujemy każdego dnia jako nasz główny
sklep. Możesz zabrać go ze sobą w każde miejsce i do
każdej osoby. Co daje większa liczba katalogów? Szansę
na pozyskanie nowych klientek, większe zamówienia
i budowanie marki osobistej.
Czy wiesz, że 8 na 10 osób, które zobaczą papierowy
katalog składa zamówienie? Dzięki katalogom
i próbkom zwiększasz swoje zamówienie średnio o 100 zł.
*na podstawie danych wewnętrznych Avon

77230 - 5 szt. za 5 zł
- katalogi obecnej kampanii
92213 - 5 szt. za 5 zł
- katalogi następnej kampanii
Do każdego pakietu 5 katalogów dla nowych
Konsultantek dodajemy 5 próbek gratis.
Szczegóły oferty na pakiety katalogów oraz limitacje zamówień dostępne
w regulaminie.

WOLISZ DZIAŁAĆ ONLINE LUB CHCESZ
POZYSKAĆ NOWE KLIENTKI?
UDOSTĘPNIAJ iKATALOG!
Teraz katalog oraz dodatkowe minikatalogi
są dostępne online! Bez kosztów,
bez wychodzenia z domu i ekologicznie
prześlesz go do znajomych.

2 CO TO ZNACZY NA TWOICH ZASADACH?
JAK CHCESZ!
Możesz działać tradycyjnie, ale nie musisz. Pobierz
aplikację Avon ON, udostępniaj link do iKatalogu
i zyskuj dodatkowe pieniądze łatwo i wygodnie!
GDZIE CHCESZ!
Możesz działać w tramwaju, w korku, w wannie
i na wakacjach. Z Avon prowadzisz swój biznes
i wysyłasz zamówienia do klientek z dowolnego miejsca!
KIEDY CHCESZ!
Masz chwilę, kiedy dzieci poszły spać? A może
prowadzisz swój biznes, pijąc poranną kawę? Będąc
swoim własnym szefem, to Ty decydujesz, kiedy masz
na to czas!
SWOBODA FINANSOWA
Wysokość Twoich zarobków zależy tylko od Ciebie
i Twojego zaangażowania. Możesz dorobić na lekcję gry
na pianinie lub zasilić domowy budżet. To Ty decydujesz!

APLIKACJA AVON ON
Pobierz teraz i miej cały świat Avon zawsze
On
pod ręką, aby działać na swoich zasadach!
Dodatkowo z Avon ON masz darmową
dostawę od 200 zł i oferty specjalne
dostępne tylko w apce.

DLA NOWYCH KONSULTANTEK
3 PROGRAM
TO DOPIERO POCZĄTEK!
Naszym celem jest nagradzanie Twojego zaangażowania!
Im większe zamówienia składasz, tym większe czekają
na Ciebie rabaty, nagrody i korzyści!

IM WIĘCEJ, TYM TANIEJ!
Wysokość Twojego rabatu rośnie wraz z zamówieniem
– im więcej zamawiasz, tym więcej zyskujesz!

15%
do 19999

20%
od 200 zł

do 44999 zł

27%
od 450 zł

do 84999 zł

30%

od 850 zł

do 159999 zł

35%

powyżej

1600 zł

Informacje o wysokościach rabatów ważne do końca września 2022.

WSPÓLNIE TWORZYMY LEPSZE JUTRO
AVON KONTRA
RAK PIERSI

AVON
KONTRA PRZEMOC

www.avonkontrarakpiersi.pl

www.avonkontraprzemoc.pl

www.avonalert.pl

Nie testujemy
na zwierzętach

W RAZIE PYTAŃ
SKONTAKTUJ SIĘ Z LIDERKĄ/LIDEREM

Oferta z ulotki skierowana jest do osób, które dołączą do Avon w III kwartale
2022 (tj. lipiec, sierpień, wrzesień) oraz podczas rejestracji wyrażą zgodę
marketingową na otrzymywanie informacji o produktach i ofertach Avon
na swój adres email i/lub numer telefonu.
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