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Моден 
прирачник



 Сметаме дека модните производи не се продаваат 
лесно. За малку да ти ги олесниме работите 
создадовме специјален прирачник кој ќе ти помогне 
да одговориш на сите здодевни прашања, да ги 
разјасниш дилемите и кој ќе ти даде неколку 
корисни совети како да станеш моден експерт и да ја 
направиш продажбата на модните додатоци чисто 
задоволство и уживање.

Квалитет и одржување
дознај повеќе за квалитетот на модните производи 
и како најдобро да ги одржуваш

СтилСКи триКови
откриј ги триковите на професионалните 
стилисти

Гардероба

дознај 7 брзи трикови за зголемување на 
заштедите од модните додатоци

Продажни Совети

откриј ги малите тајни на накитот

дознај го значењето на бројките  
и најди го соодветниот

откриј ја  AVON Signature колекцијата  
и приказната за неа

Моден  ПрирачниК
интереСни фаКти

ПреМиуМ КолеКција
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Quality

Чанти и париЧници ОЧила за сОнце

сОвети за 
Одржување
•  Внимателно измиј ги со топла 

вода со сапун, исплакни ги и 
темелно избриши ги.

Знаеме дека во AVON Корисниците бараат квалитет, затоа модните производи поминуваат долг пат пред да стигнат до 
финалната дестинација. Влечење, фрлање, обложување и тестови за временска прецизност се само дел од проверките 
низ кои поминуваат. Само оние кои ќе добијат 100% позитивни коментари од 125-те волонтери влегуваат во брошурата. 
Сè што треба за да се осигураме дека Корисниците го добиваат најдобриот квалитет во кој може да уживаат подолго 
време.

Нашите чанти и паричници поминуваат низ „пекол“ за да 
го осигураме најдобриот квалитет. Секој дел од чантата и 
паричникот, од патентот до најситниот дел е темелно тестиран. 
Провери што уште ги прави избор број еден.

Квалитет
•  Сите очила за сонце на AVON се безбедни и 

сигурни бидејќи обезбедуваат УВ 400 заштита 
давајќи 100% заштита од штетното УВА и УВБ 
зрачење*.

•  Обележани се со знак за квалитет CE што значи 
дека нашите очила за сонце ги задоволуваат 
европските стандарди BSEN 1836: 2005+A1: 
2007, потврдувајќи дека се безбедни, сигурни и 
соодветни за намената.

•  Сите наши леќи се поликарбонантни и 
нудатнајвисоко ниво на отпорност, што е 10 
пати повеќе од конвенционалните пластични или 
стаклени леќи.

•  Добро прилагодените шрафчиња осигуруваат 
солидна прикаченост за рамката направена од 
лесен и траен материјал од јагленски влакна.

•  Најголем дел од нашите очила за сонце се со 
филтер категорија 2 или 3. Филтер категоријата 
одредува колку се темни леќите. Филтер 
категорија 1 се многу светли додека пак филтер 
категорија 4 се многу темни и не се соодветни за 
возење.

*  Сончевата светлина која стига до нас емитува два типа на штетни 
зраци: ултравиолетови со долга бранова должина (УВА) кои 
предизвикуваат стареење и ултравиолетови со кратка бранова 
должина (УВБ) кои предизвикуваат изгореници.

Гребење, удирање и фрлање се само дел од тестирањата кои 
ги правиме на нашите очила за сонце. Строгите тестирања не 
прават да бидеме 100% сигурни во нивниот квалитет. Откриј 
што ги прави толку посебни.

Квалитет
•  Најголемиот број чанти имаат практичен 

патент, внатрешни и надворешни џебови за да 
ги чуваат сите твои работи уредни и достапни.

•  Тестирани се во екстремни временски 
услови, а рачките на чантите се тестирани на 
максимална оптовареност за да се осигураме 
дека нема да се скинат.

•  Најголемиот број од нашите чанти и паричници 
се направени од траен и лесен за одржување 
материјал како ПВЦ (поливинил хлорид) или ПУ 
(полиуретан).

•  Паричниците имаат практичен дизајн, 
вклучувајќи прегради за банкноти и монети, 
прегради за картички и прозорчиња за слика.

сОвети за 
Одржување
•  Обиди се да не го преполнуваш или тегнеш 

производот бидејќи синтетичките материјали 
може да не се вратат во првобитниот облик, 
а нивната површина да се оштети.

•  Избегни да го чуваш твојот моден производ 
покрај радијатор или на екстремни 
температури кои може да имаат негативен 
ефект.

•  Чисти ги со влажно крпче, не ги пери во 
машина за алишта.

Квалитет и Одржување
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Квалитет и одржување

НаКит
Знаеме дека тајната е во деталите 
затоа се трудиме дури и најмалото 
топче во нашиот накит да биде 
совршено.

Квалитет
•  Накитот го тестираме за присуство на никел, кадмиум, олово 

и азотни бои за да се осигураме дека се хипоалергенски, што 
значи дека ризикот од алергија е минимализиран.

•  Накитот на AVON минува низ тестови за влечење, фрлање 
и цврстината на лепењето за да се обезбеди безбедно и 
долготрајно користење.

•  Обетките со винт се направени од титаниум, кој е издржлив, 
лесен и пријатен за кожата.

Совети за одржување
•  Избегни директен контакт со мириси, спрејови за коса, 

како и пливање, капење или спиење со накитот кое може 
да доведе до избледување на емајлот. Остави парфемот 
да се исуши пред да го ставиш твојот накит.

•  Чувај го накитот на суво место, заштитен од директна 
сончева светлина.

•  Чисти го со влажно крпче или со специјален производ за 
чистење накит. Избриши со меко крпче.

ЧаСовНици
За многумина часовникот 
е како парче накит, па затоа 
и соодветно го тестираме. 
Сакаме да им понудиме на 
нашите Корисници највисок 
квалитет и безвременски 
дизајн за да уживаат во 
скапоцените модни додатоци 
подолго време.

Квалитет
•  Сите часовници на Avon се 

со кварц механизам

•   Опремени се со 
долготрајни батерии. 
Со нормална употреба 
трајноста на батеријата 
е 2–3 години

.•   Avon нуди 2 годишна 
гаранција за фабрички 
грешки

Совети за одржување
•  Избегни директен контакт со козметички производи и долго изложување 

на сонце кое може да ја избледне бојата.

•  Не ги истегнувај премногу часовниците со алки бидејќи ослабуваат 
жлебовите или може да се скршат.

•   Металните ремчиња чисти ги внимателно со вода, без да навлезе вода 
во бројченикот. Бројченикот нежно избриши со благо навлажнето крпче 
и внимателно исуши го.

•   Менувањето батерии дома може да остави гребаници на часовникот  
и да го оштети механизмот - со што ја поништува гаранцијата. Побарај  
од професионален часовничар да го стори тоа.

•   Часовниците не се водоотпорни доколку тоа не е наведено на пр.. 3ATM.



STYLING TRICKS
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СтилСки трикови

Чанти и животен Стил
Чантата е обожуван моден додаток од секоја жена. Таа е како 
нејзина најдобра пријателка на која може да ѝ верува. Кога помагаш 
во одбирањето чанта секогаш имај ги на ум индивидуалните потреби 
на Корисникот, нејзиниот животен стил и облик на тело.

Средна Чанта за 
преку рамо
ти дава можност да чекориш со 
слободни раце и собира A4 формат, 
што ја прави добар избор и за на 
работа и за секојдневни средби. 
Прилагодливата рачка дозволува  
да ја прилагодиш чантата на 
различни типови на силуети.

Голема 
проСтрана 
Чанта
собира сè што ти треба и сè 
што сакаш да понесеш за 
„секој случај“. Најдобар избор 
за жените кои сакат да ги 
имаат сите додатоци при рака.

мала Чанта за 
преку рамо
задолжителна е во сечиј 
женски плакар. Доволно 
пространа да ги собере сите 
неопходни работи и практична 
за носење. Овој мал моден 
додаток може да го нагласи 
секој изглед.

ранец
удобен моден додаток кој може да го понесеш на 
прошетки низ градот или возење велосипед. Тежината  
распределена рамномерно на рамењата  
и ги ослободува рацете.

плик/веЧерна Чанта
одличен моден додаток за вечерни излегувања, секоја 
жена мора да има барем една во плакарот. Претставува 
ултимативен украс на изгледот. Лесно ги собира основните 
работи како клучеви, мобилен телефон, кармин и картички.

СезонСка Чанта
секогаш е практична во лето. Лесна е и 
одлична за на плажа! Шарениот дезен ја прави 
навистина модерен избор.

Средна Чанта за на рамо
одличен избор за на работа која го нагласува елегантниот 
стил. Препорачлива е за жени со силуета на крушка кои 
сакаат да го отргнат вниманието од нивните колкови.

ФитнеС торба
совршена за активните жени, обезбедува 
доволно простор за пар патики, крпа, козметика 
и мала фитнес опрема.

викенд Чанта
тип на чанта која Корисниците ја сакаат за брзите и 
непланирани патувања. Ги собира сите неопходни 
работи кои се потребни за преспивање. Може 
да им ја препорачаш на оние кои често патуваат, 
бидејќи димензиите одговараат на критериумите на 
авионските компании за рачен багаж.
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4 нијанси на стилски изгледПровери како да ги најдеш совршените очила за сонце кои одговараат на обликот на лицето 

и им помагаат на Корисниците да изгледаат најдобро

ОкруглО лице
(полни образи, конкавно чело и брада)

ДА: Широки, квадратни рамки
НЕ: Округли или шарени рамки

кВадратнО лице
(истакната брада, широко чело)

ДА: Округли или „мачешки“ рамки
НЕ: Остри, геометриски облици

TриагОлнО лице
(широко чело, истакнати образи и тенка брада)

ДА: „Мачешки„ или округли рамки
НЕ: Прекумерно украсени очила

ОВалнО лице
(тенки образи и брада)

ДА:  Големи очила кои го балансираат обликот  
на лицето со додавање широчина

НЕ: Тесни рамки

стилски трикОВи
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Комбинирање наКит

СтилСКи триКови

Дури и ситните модни додатоци како што е накитот значително 
може да го изменат твојот изглед. Комбинирај го накитот не само 
на обликот на твоето лице туку и на силуетата. Дознај како да го 
направиш тоа и дај им стручен совет на твоите Корисници.

виСоКи жени
Смел накит, часовници, 
обетки и крупни украси. 
Треба да бидат во 
соодветна пропорција со 
телото.

КуС врат
Издолжи го вратот со модерни 
ѓердани со долги синџирчиња 
и обетки со подолги висулци. 
Може да се носат во текот на 
целата година и одговараат на 
различни стилови.

ШироКи рамења
Препорачај деликатен и тенок 
накит кој оптички ќе ја 
избалансира силуетата.

Ситна фигура
Долг ѓердан со украс, нежни 
обетки и романтични алки.

издолжено лице
Практично сите модели одговараат на овој облик. Единствено пробај да избегнеш обетки чија должина ја надминува линијата на брадата.

оКругло лице
Најдобро за овој тип на лице се 
впечатливи и украсни обетки-висулци 
кои може да се носат заедно со 
ѓердан за оптички да го издолжат 
лицето.

Квадратно лице

Одбери накит во округли форми кои ќе 

контрираат на острите црти на лицето. 

Краток ѓердан е добра идеја. 

Со формирање лак на градите се 

омекнуваат острите линии на брадата. 

Избегни аголни обетки.

триаголно лице
За овој тип на лице - пошироко горе, 
а потенко на дното, најдобар избор 
е смел накит како на пр. ѓердан и обетки. 
Тие ќе го избалансираат тенкиот дел 
околу брадата.



FITTING ROOM
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2

3

4
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Гардероба

ШопинГ по мерка

Над гради

Стави го метрото под рацете и измери 
ги обемот околу градниот кош. Држи го 
метрото паралелно со подот.

Струк

Измери го најтесниот дел од 
торзото.

Колкови

Постави го метрото околу најширокиот 
дел на колковите држејќи ги стапалата 
блиску едно до друго.

S

92-97

76-82

98-105

83-90

106-112

91-98

113-120

99-105

121-127

106-122

M L XL XXL

S

36-38

82-86

65-69

90-94

40-42

91-96

74-79

99-104

44-46

101-106

84-89

109-114

48-50

112-118

95-101

120-126

52-54

124-130

107-113

132-138

M L XL XXL

ЖеНи

см

над гради

струк

колкови

ТелоТо во мерКи
Твоите Корисници можеби се плашат 
од нарачување облека од брошура 
без претходно да ја пробаат. Со овие 
едноставни трикови може да им 
помогнеш на Корисниците набрзина да го 
измерат телото и да го најдат совршениот 
број уверувајќи ги дека порачувањето 
облека во AVON е без ризик.

Гради

Стави го метрото околу најдолгиот 
обем околу градите и лопатките од 
рамењата. Запомни да го држиш 
метрото паралелно со подот.

AVON секогаш сака жените 
да изгледаат најдобро и да се 
чувствуваат самоуверено. Затоа 
Body Illusion колекцијата нуди 
уникатен дизајн кој одговара на сечиј 
вкус и потреби. Body Illusion облеката 
вклучува обликувачки делови 
кои помагаат да се моделираат 
најпроблематичните делови од 
телото: бутовите, колковите и 
стомакот за атрактивен изглед. И 
уште подобро, може да ги пробате 
дома. 

Совети за мерење:

• Мерката треба да се земе ниту 

претесна ниту прелабава за 

најсоодветен број.

• Не се препорачува да се задржува 

здивот додека се мери струкот, 

бидејќи може да го смени финалниот 

резултат.

• Забележи ги сите мерки кои ги 

земаш на парче хартија за да ги 

чуваш за идните нарачки.

• При одбирањето на Body Illusion 

производи, Корисниците обично 

го бираат помалиот број, оној кој 

сакаат да го достигнат. Советувај ги 

дека Body Illusion мерките се исти со 

оние од вообичаената облека и не 

треба да се менуваат за да се најде 

најдобриот крој.

маЖи

см

гради

струк

1

3

4

3

2

Ги обликува Градите
Го дефинира струкот
Го слабее стомакот
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ВнимаВај 
на деталите
Понекогаш на корисниците не им се јасни 
техничките карактеристики наведени во 
брошурите. Поучи ги корисниците како 
да ги толкуваат за да ја порачаат точната 
големина. Би било корисно да носиш 
модни додатоци или пак да имаш неколку 
парчиња во чанта да за можеш да ја 
покажеш големина на одреден производ.

мали 
совети кои ќе 
ти Помогнат 
Професионално да 
им ПристаПиш на 
корисниците кога 
одБираат накит.

Обетки

должината на 
обетките која 
е наведена ги 
опфаќа обетките 
заедно со делот 
за прикачување.

 Рачни часовници
Чанти

доколку има долга рачка на 
прилагодување се наведува 
минималната и максималната 
должина на рачката.

кратките рачки се мерат од 
врвот на чантата до врвот на 
рачката. низ овие рачки се 
протнува раката.

ѓердани
должина на синџирчето:

Алки
наведената 
димензија 
претставува 
внатрешен 
дијаметар 
на алката 
(нерастегната).

Приврзоци

должина на приврзокот 
е наведена заедно со 
делот за прикажување.

КратКо 42-51 см

Средно 60-69 см

долго 70-88 см

Прстени

доколку корисничката веќе има 
прстен, искористи го да ја одредиш 
големината според наведените 
дијаграми во брошурата.

број на 
големина

* доколку корисничката во моментот не носи 
прстен, покажи и како да ја измери големината 
на прстенот со линијар кој ќе го постави на 
врвот на прстот до првиот зглоб. вака се 
добива приближно дијаметарот на прстот.

внатрешен 
дијаметар

должина на ремчето
наведените димензии ја даваат 
минималната и максималната должина на 
ремчето без бројченикот и рамката.

Бројченик  
со рамка

Бројченик

ГАРдеРОБА
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ИнтереснИ фактИ

МалИ тајнИ на накИтот

СВЕТОТ НА 
БЛЕСКАВИ 
ДЕТАЛИ
Прочитај повеќе за 
материјалите кои се 
користат при изработка 
на накитот на AVON 
и сподели го знаењето 
со корисниците за да го 
потенцираш квалитетот 
на производите.

обложување со сјајно 
сребро наспроти 
обложување со злато
За многу произведувачи на накит цената на златото 
стана навистина висока. Затоа се користи месинг 
за да се симулира бојата на златото и на тој начин 
нуди широка палета на производи со боја која ја 
сакаат корисниците по достапни цени.

совети за 
одржување
Во пакувањето на накитот сега 
веќе можеш да пронајдеш 
упатство за одржување на 
накитот и неговиот квалитет.

Посребрување
Најголем дел од накитот на 
AVON  е посребрен. Основата 
која е обложена со сребро 
најчесто е: цинк, месинг, 
алуминиум и титаниум (за 
обетки). Обложувањето 
наликува на вистинско сребро, 
но не е толку скапо. Изгледа 
убаво во комбинација со 
камчиња во различни бои  
и е соодветно и за секојдневен 
и за елегантен изглед.

класични 
бисери
Класичните бисери треба да 
имаат свое место во кутијата 
за накит на секоја жена, 
но вистинските бисери се 
навистина ретки и екстремно 
скапи. За да    ѝ бидат 
достапни на секоја жена 
AVON користи имитација на 
бисери кои изгледаат убаво 
исто како вистинските бисери 
и му даваат достапни цени на 
безвременскиот накит.

коцкаст циркон
Коцкаст циркон (кратенка CZ) 
е синтетички дијамант. Многу 
е сличен со вистинскиот дијамант 
и може да се класифицира 
според брусење, чистота, боја 
и карати, исто како и вистинскиот 
дијамант.
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Совети за продажба

иСтражи го Светот на модата

Модните додатоци можат значително да ти ги зголемат 

порачките. Токму затоа е важно твоите корисници да можат 

да се потпрат на тебе и да им веруваат на твоите препораки. 

Имај професионален пристап во секој момент.

биди во тек
Информирај се за сите модни 
додатоци од Focus  и од брошурата 
за да можеш да одговориш на 
прашањата на корисниците. 
Користи ги демо понудите за да ги 
добиеш производите пред сите. Не 
заборавај, порачувањето на убави 
модни додатоци од AVON  секогаш 
претставува задоволство, но тоа 
може да биде и инвестиција со која 
ќе ги зголемиш заштедите.

покажи 
заинтересираност
Обиди се внимателно да слушаш и да 
ги следиш со поглед корисниците 
додека разговараш со нив. Исто 
така не заборавај ја и насмевката, 
но изгледај природно. Советувај ги 
корисниците кога не можат да се 
одлучат и разјасни им ги сомнежите, 
доколку имаат.

препорачувај 
искрено
Помогни им на корисниците 
да донесат правилна 
одлука. Покажи иницијатива 
и искреност со препораките. 
Не покажувај упорност да 
ги убедиш корисниците 
да порачаат. Доколку се 
задоволни од производите 
повторно ќе те побараат за 
да порачаат.

помини доволно 
време со 
корисниците
Резервирај доволно време за 
средби со корисниците. Доколку се 
среќаваш со корисниците првпат, 
тогаш помини повеќе време со 
нив. Не погледнувај во часовникот 
често за време на средбата и не 
покажувај нетрпение.  Првиот 
впечаток што ќе го оставиш 
е најважен и најмногу влијае на 
твоите идни контакти. Концетрирај 
се на корисниците.

биди стилист
Обиди да ги комбинираш 
модните додатоци според 
тенот, обликот на телото или 
потребите на корисниците. Исто 
така можеш да земеш лента за 
мерење со тебе. Така ќе покажеш 
професионален пристап и им 
овозможуваш успешен моден 
шопинг на корисниците во AVON, 
без ризици.

ТвојоТ список:

биди модел 
и инспирирај
Секогаш кога се среќаваш 
со корисниците на себе носи 
модни додатоци од AVON. 
Комбинирај ги со облеката 
и креирај изглед кој би го 
посакала секоја жена. Биди 
им инспирација на жените со 
кои се среќаваш.

погрижи се за 
задоволство помеѓу 
корисниците
Доколку корисниците не се задоволни 
и ние не сме задоволни. Иако модните 
додатоци на AVON имаат добар 
квалитет, сепак може да се случи 
некој производ да не ги задоволи 
очекувањата на корисникот. Во ваков 
случај производот може да се врати, 
согласно со правилата и процедурите 
на AVON. Знаејќи го ова корисниците ќе 
бидат послободни да порачаат модни 
додатоци од AVON.

AVON брошура

Модни додатоци од AVON 

комбинирани со твојот аутфит

Лента за мерење

Бележник и пенкало
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PREMIUM COLLECTION
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Ви ја претстаВуВаме 

КолеКцијата Signature

Премиум колекција

Во раните 50-ти AVON  го претстави новото лого - прекрасен 
орнамент направен од 4 стилизирани букви а. Секоја буква 
симболизира дел од мотото на AVON кое што ја покажува 

посветеноста на Претставникот на AVON кон својот корисник 
- “Anytime, Anyplace, Always, Ask”(Прашај во секој момент, 

секаде, секогаш).

Времињата се промениле, но посветеноста останува иста.  
логото на Signature колекцијата, а4, се враќа на голема врата 
во AVON со сосема ново значење кое ги поврзува традицијата со 

актуелното модерно време.

колекцијаТа AVON SIGNATURE 
го претставува мотото на брендот 

и најновите модерни трендови. комбинација 
од традиционалното и модерното. Превземи 

го она што е најдобро од AVON досега  
и направи го ново и модерно.

логото 4а  симболизира една посебна жена...

Жена која Во Секој момеНТ се чувствува женствено, без оглед 
на тоа дали е нашминкана или едноставно ги извршува секојдневните 
обврски. Жена која СекаДе се чувствува силна, без оглед на тоа дали 
се бори за своите права или ужива во одмор со семејството. Жена која 
СекоГаШ поддржува голема кауза и никогаш не се откажува. Жена 

која практикува Да ПраШа пред да одлучи.

Неколку пати годишно AVON ја претставува колекцијата SIGNATURE. 
Таа содржи производи со уште подобар квалитет, уникатни дизајни кои се 
достапни само во AVON. Симболот на оваа колекција е логото SIGNATURE. 
уживај во откривањето на производите од колекцијата AVON SIGNATURE 
и препорачај им ги на корисниците.

НакиТоТ оД 
колекцијаТа AVON 

SIGNATURE е ПозлаТеН 

Со 9 караТНо злаТо.
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