
Wejdź do świata piękna AVON
Zostań jedną z nas i weź udział w Programie przygotowanym 

specjalnie dla Ciebie!

 Zostań Konsultantką Avon w katalogu 6, 7 lub 8/2011  
(okręgi prognozujące 8, 9 lub 10/2011) i złóż swoje pierwsze 
zamówienie w katalogu, w którym podpisałaś umowę.
 
Składaj zamówienia w każdym z 3 kolejnych katalogów 
na min. 250 zł.*

Zamów SUPER KOSMETYKI w specjalnej cenie 1 zł,  
wpisując właściwy kod produktu w swoim zamówieniu**.

Katalog  
współpracy

Wymagana sprzedaż*
kwalifikowana

Zamów  
za 1 zł 

Kod 
produktu

Pierwszy min. 250 zł Superwydłużający
tusz do rzęs 7425 2

Drugi min. 250 zł Podwójny program liftingujący 
okolice oczu 7427 8

Trzeci  min. 250 zł
Woda toaletowa Spotlight 
i Odżywcze masło do ciała

z minerałami z Morza Martwego
8126 5

Zostań jedną z nas!

Szczegóły Programu w regulaminie na stronie www.avon.pl
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Dołącz do Avon Club!
Avon Club to Program dla wszystkich Konsultantek.

Tylko tu masz niepowtarzalną okazję zebrać 
wyjątkową kolekcję nagród, poznać ciekawych
ludzi i przeżyć niezapomniane chwile 
z Avon w Mediolanie. 

Z nami zaplanujesz swój rozwój dzięki 
możliwościom jakie daje Avon Club. Zacznij już 
dziś korzystać z pełnej oferty przywilejów i nagród. 
Przygotuj się na wiele atrakcji i moc wrażeń!

AVON

Club

Dziel się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem
Zostań Liderem Sprzedaży i skorzystaj z możliwości jakie daje Program

•  nieograniczone możliwości zwiększenia zarobków  
bez konieczności inwestowania własnych pieniędzy

• elastyczny czas współpracy

•  specjalny program szkoleń

•  przywileje o jakich marzysz: elegancki samochód  
telefony, laptopy i wiele innych

Buduj swój zespół i zaplanuj sukces z Avon

PL 9 9 9 2 7 7 7

*   W Programie będzie liczona łączna wartość produktów w katalogu.
**  Po spełnieniu warunków Programu Konsultantka powinna dopisać do swojego zamówienia właściwy  

kod produktu. Produkt zostanie przesłany wraz z zamówieniem, w którym zostały spełnione warunki Programu. 
Program działa również w Centrach Obsługi Konsultantek.

Wartość prezentu nie wlicza się do bazy opustu ani do kwoty kwalifikacyjnej Programu Avon Club.

Twój
PEwnY
STArT

Szkolenia kosmetyczno-sprzedażowe 
Weź udział w szkoleniach przygotowanych z myślą o Tobie 
i wykorzystaj zdobytą wiedzę!  
 
•  Bezpłatne szkolenia online na www.avon.pl w Strefie Konsultantki 

@ Buduj swój biznes z Avon   
@ Pielęgnacja urody od podstaw  
@ Avon Anew 

•  Warsztaty urody i stylu prowadzone przez Stylistów Urody  
• ABC Pielęgnacji  
• ABC Makijażu 
Zapytaj o termin swojego Okręgowego Menedżera Sprzedaży lub Lidera Sprzedaży



Zamów 
za1zł

Pierwszy KaTalOg wSPółPRacY

Sprzedaż min. 250 zł

Superwydłużający
tusz do rzęs

Kod produktu: 7425 2
Wartość produktu: 35 zł

Zamów 
za1zł

55 /oo

Zamów 
za1zł

  

Drugi KaTalOg wSPółPRacY

Sprzedaż min. 250 zł

Trzeci KaTalOg wSPółPRacY

Sprzedaż min. 250 zł

Jeżeli osiągniesz sprzedaż 250 zł w każdym 

z katalogów 6 i 7/2011 będziesz mogła zamówić 

dodatkowo wodę perfumowaną Rare gold 

w specjalnej cenie 5,90 zł  

Kod produktu: 7598 6

Jeżeli rozpoczniesz współpracę z Avon 

w katalogu 8/2011 i osiągniesz sprzedaż  

250 zł w każdym katalogu 8 i 9/2011 

będziesz mogła zamówić dodatkowo  

marynarski zestaw na lato 

w najmodniejszym w tym sezonie stylu 

w specjalnej cenie 19,90 zł

Kod zestawu: 8009 3

Katalog 6 i 7 Katalog 8 i 9

Jeżeli rozpoczniesz współpracę z AVON w katalogu 6 lub 7/2011 

i polecisz koleżankę na Konsultantkę w katalogu 8 lub 9/2011,  

a każda z Was osiągnie sprzedaż min. 250 zł w każdym 

z dwóch kolejnych katalogów będziesz mogła 

         zamówić marynarski zestaw na lato.

      w specjalnej cenie 19,90 zł

               Kod zestawu: 8010 1
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SKOrZySTAJ 
 z dodatkowych OferT:

najlepiej 
sprzedającY się 

TUsz dO rzęs

naTYchMIaSTOwY 
EfEKT lIfTIngU 

SKóry OKOLiC OCZu

Podwójny 
program liftingujący 

okolice oczu
Kod produktu: 7427 8

Wartość produktu: 55 zł

jeden 
z najBaRDZiej 

lUBianYCH 
kremów 

pOd OczY

Zestaw: 
Woda toaletowa 

Spotlight 
oraz 

Odżywcze  
masło do ciała  

z minerałami  
z Morza Martwego
z serii PLANET SPA

Kod zestawu: 8126 5
Wartość zestawu: 132 zł

RewelaCYjnY 
zesTaw dla 

pięknYch 
kObieT

Szczegóły Programów w regulaminach na stronie www.avon.pl


