
Тоалетна вода 
Mersmerize Red  
за Неа, 50 мл
Шифра за 
порачка: 8300 6

Тоалетна вода 
Mersmerize Red  
за Него, 100 мл

Шифра за 
порачка: 8301 4

одбери еден 
ЗА САМО

25 ден.

Во твојата 1-ва кампања
Приклучи се во AVON во периодот од К16-К17, направи 

порачка од најмалку 2.000 ден. во твојата прва кампања како 
Претставник на AVON и одбери мирис за само 25 ден.
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СÈ ШТО
САКАМ 
програма за 
добредојде

Моја

Програма за Нови Претставници 
назначени во периодот К14-К17/2017

26.09 - 25.12.2017

Добредојде во AVON! Штотуку се приклучи во водечката компанија за директна
продажба на козметички производи! Подготви се за неверојатното искуство:
следи ги последните трендови во светот на убавината, пробај ги најдобрите

производи, биди меѓу првите кои ќе ги дознаат новитетите и уживај во
неверојатните подароци и привилегии кои можеш да ги добиеш само како

Претставник на AVON!

Убавината се крие во храброста 
 да започнеш нови нешта!

програма за 
добредојде

Моја
СЛЕДИ ГО СЕКОЈ ЧЕКОР ОД

 

И ИСКОРИСТИ ГИ
НЕВЕРОЈАТНИТЕ ПОНУДИ
СПЕЦИЈАЛНО ЗА ТЕБЕ ВО

ТВОЈАТА

 

КАКО НОВ ПРЕТСТАВНИК НА 
AVON!

кампања
кампања
кампања

2-ра

3-та

4-та

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
• Во програмата учествуваат сите нови 

Претставници назначени во периодот K14-K17 
во нивната 2-ра, 3-та и 4-та кампања како 
Претставници на AVON 

• Минималниот износ на порачката во 2-рата и 
3-тата кампања не се кумулативни и треба да 
се исполнат во една порачка, направена во 
бараната кампања 

• Минималниот износ на порачките за 4-тата 
кампања е кумулативен и истиот ќе се смета 
како вкупна вредност на сите порачки кои 
Претставникот ги направил во првите четири 
кампањи како Претставник на AVON, не сметајќи 
го износот на вратените производи за истиот 
период (доколку ги има) 

• Претставникот може да одбере само по еден 
комплет по специјална цена во секоја од 
кампањите, доколку ги исполни условите 

• Комплетите по специјална цена не се добиваат 

автоматски. Претставникот мора да ја внесе 
шифрата за порачка во бараната кампања за да 
го порача комплетот, но не и подоцна 

• Секое ниво од програмата е засебно. Не 
е неопходно Претставникот да ги исполни 
условите за пониското ниво за да може да 
учествува во наредното 

• Специјалните цени на комплетите се нето 
цени, не добиваат дополнителен попуст, не се 
вклучуваат во бруто продажбите, во нивото за 
попуст, ниту во нивото за програмата 

• Производите се достапни до исцрпување на 
количините поради голем интерес или друга 
причина, компанијата го задржува правото да 
достави заменски производи со слична вредност 
и сличен квалитет 

• AVON го задржува правото да ги смени условите 
за програмата во кое било време, откако за тоа 
претходно ќе ги информира Претставниците

www.avoncosmetics.com.mk | Контакт Центар 02/3243 800 |   AVON Macedonia

КАДЕ МОЖАМ ДА НАЈДАМ ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ?
Очекувај ги сите известувања
за тековните и слите следни
програми преку СМС пораки од
AVON. Осигури се дека твојот
валиден телефонски број е во
нашиот систем и очекувај ги
најновите информации!

Сите прашања
провери ги со твојот
Зонален Менаџер
и Лидер или јави се
во нашиот Контакт
Центар на
02 3 243 800.

Секој квартал очекувај го
новиот флаер во твојата
Претставничка кутија.

Научи повеќе за нашите производи!
Посетувај ги брошурните
презентации и онлајн обуки секоја
кампања. Провери ги датумите со
твојот Зонален Менаџер.

Посети ја нашата веб страна 
www.avoncosmetics.com.mk и 
најави се на Претставничкиот 
сајт за да ги провериш сите 
дополнителни информации 
за тековните програми.

СТРАНАСМС

или

1. КОМПЛЕТ НЕГА ЗА КОСА
Спреј за коса
Потхранувачки шампон со арганово масло
Потхранувачки балсам со арганово масло
Потхранувачки серум со арганово масло
Пена за обликување на коса 

Шифра за порачка: 8002 8

2. КОМПЛЕТ ЗА НЕГА СО МАСЛИНОВО МАСЛО
Хидратантна маска за лице
Хидратантен крем за тело
Хидратантна маска за коса
Серум за врат и гради

Шифра за порачка: 8000 2

или

99
ден.

199
ден.

199
ден.

Во твојата 2-ра кампања
Направи порачка од најмалку 2.500 ден.
и одбери еден од нашите најпродавани

комплети со шминка по специјална цена!

1. КОМПЛЕТ AVON TRUE
Сјајни бисери за лице
Сјај за усни, Pink watermelon

Шифра за порачка: 8302 2

Во твојата 3-та кампања
Направи порачка од најмалку 2.500 ден, порачај најмалку 5 
брошури од наредната кампања и одбери еден од нашите 

најпродавани комплети за нега на кожа по специјална цена!

Не заборавај да 
порачаш најмалку 

5 брошури од 
наредната кампања

или

1. КОМПЛЕТ АNEW
Дневен крем за комплетна обнова 
со ЗФ 25 Anew Reversalist
Ноќен крем за комплетна обнова 
Anew Reversalist

Шифра за порачка: 8306 3

2. КОМПЛЕТ NUTRA EFFECTS
Лосион за тело за интензивна хидратација
Ultimate Moisture
Хидрантен дневен крем со ЗФ 15
Nutra Effects
Хидрантен гел-крем Nutra Effects

Шифра за порачка: 8307 1

Во твојата 4-та кампања
Направи порачки со вкупен износ од најмалку 11.500 ден во

текот на твоите први четири кампањи како AVON Претставник,
порачај најмалку 5 брошури од наредната кампања и одбери

еден од луксузните комплети по специјална цена!

Не заборавај да 
порачаш најмалку 

5 брошури од 
наредната кампања

2. KОМПЛЕТ МАRK
Течен мат-кармин Avon Mark
Big and Daring водоотпорна маскара

Шифра за порачка: 8304 8
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Претставници на AVON 

• Минималниот износ на порачката во 2-рата и 
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комплет по специјална цена во секоја од 
кампањите, доколку ги исполни условите 
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автоматски. Претставникот мора да ја внесе 
шифрата за порачка во бараната кампања за да 
го порача комплетот, но не и подоцна 

• Секое ниво од програмата е засебно. Не 
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условите за пониското ниво за да може да 
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• Специјалните цени на комплетите се нето 
цени, не добиваат дополнителен попуст, не се 
вклучуваат во бруто продажбите, во нивото за 
попуст, ниту во нивото за програмата 

• Производите се достапни до исцрпување на 
количините поради голем интерес или друга 
причина, компанијата го задржува правото да 
достави заменски производи со слична вредност 
и сличен квалитет 

• AVON го задржува правото да ги смени условите 
за програмата во кое било време, откако за тоа 
претходно ќе ги информира Претставниците

www.avoncosmetics.com.mk | Контакт Центар 02/3243 800 |   AVON Macedonia

КАДЕ МОЖАМ ДА НАЈДАМ ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ?
Очекувај ги сите известувања
за тековните и слите следни
програми преку СМС пораки од
AVON. Осигури се дека твојот
валиден телефонски број е во
нашиот систем и очекувај ги
најновите информации!

Сите прашања
провери ги со твојот
Зонален Менаџер
и Лидер или јави се
во нашиот Контакт
Центар на
02 3 243 800.

Секој квартал очекувај го
новиот флаер во твојата
Претставничка кутија.

Научи повеќе за нашите производи!
Посетувај ги брошурните
презентации и онлајн обуки секоја
кампања. Провери ги датумите со
твојот Зонален Менаџер.

Посети ја нашата веб страна 
www.avoncosmetics.com.mk и 
најави се на Претставничкиот 
сајт за да ги провериш сите 
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СТРАНА СМС

или


