Моја
програма за добредојде
ЗА НОВИ ПРЕТСТАВНИЦИ
НАЗНАЧЕНИ ВО ПЕРИОДОТ
К10-К13
03.07. - 24.09.2018

Во твојата 1-ва кампања
Одбери ексклузивен мирис
по специјална цена доколку
станеш Претставник на AVON
и ја направиш твојата прва
порачка од најмалку 1.900 ден.
во К12 или К13
(14.08. - 24.09.2018.)

одбери еден
ЗА САМО

25
ден.

Парфем Far Away Rebel
за Неа, 50 мл
Редовна цена: 1.150 ден.
Шифра за порачка: 8300 6

или

Парфем Avon Senio за Него
за Него, 100 мл
Редовна цена: 1.100 ден.
Шифра за порачка: 8301 4

Во твојата 2-ра кампања
Направи порачка од најмалку
2.200 ден. и одбери еден
од прекрасните комплети по
специјална цена!

одбери еден
ЗА САМО

99
ден.

1. КОМПЛЕТ PLANET SPA
Парафинска маска за раце и стапала,
125 мл
Потхранувачки пилинг за раце и
стапала, 75 мл
Потхранувачки крем за раце, лакти и
стапала, 75 мл
Шифра за порачка: 8306 3

или

2. КОМПЛЕТ ADVANCE TECHNIQUES
Потхранувачки шампон со арганово
масло, 250 мл
Потхранувачки балсам со арганово
масло, 250 мл
Потхранувачки серум за коса со
арганово масло, 30 мл
Шифра за порачка: 8307 1

1

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 по
специјална цена!

одбери еден
ЗА САМО

Не заборавај да
порачаш најмалку
5 БРОШУРИ
од наредната
кампања

99
ден.

или

1. КОМПЛЕТ ANEW:
Гел за чистење на лице со бел чај, 150 мл
Двоен систем за околу очите со
PolyPeptide-X, 2 x 10 мл
Хидрантен крем со ЗФ 15 Hydro-Advance,
50 мл
Шифра за порачка: 8302 2
2. КОМПЛЕТ ШМИНКИ:
Кармин True Colour, нијанса Chic, 3,6 г
Сјајни бисери за лице Avon True, 22 г
Еднобојна сенка за очи Avon True, нијанса
Pink Petal 1,6 г
Шифра за порачка: 8304 8
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Во твојата 4-та кампања
Направи порачки со вкупен
износ од најмалку 9.400 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!
N
A V O

E
T R U

одбери еден
ЗА САМО

99
ден.

N
A V O

E
T R U

ии за
информацна
повеќе
Побарај ото на шминка
портфоли cosmetics.com.mk
www.avon

НИК
ПРИРАЧИНКА
ЗА ШМ ИНА
И УБАВ

• БОИ
ЗВОДИ
• ПРОИ

ИРАЦИИ
• ИНСП

КС ДООЕЛ
АВОН КОЗМЕТИ 8
КУКУШКА
, МАКЕДОНИЈА
КОПЈЕ
1000 С
32 43 800
ТЕЛ: 02
32 43 801
ФАКС: 02
1

N
A V O

или
N
A V O

28
MK 2 7

E
T R U

ии за
информацна
повеќе
Побарај ото на шминка
портфоли cosmetics.com.mk
www.avon

E
T R U

НИК
ПРИРАЧИНКА
ЗА ШМ ИНА
И УБАВ

• БОИ
ЗВОДИ
• ПРОИ

ИРАЦИИ
• ИНСП

КС ДООЕЛ
АВОН КОЗМЕТИ 8
КУКУШКА
, МАКЕДОНИЈА
КОПЈЕ
1000 С
32 43 800
ТЕЛ: 02
32 43 801
ФАКС: 02
1

1. КОМПЛЕТ AVON ДАМА
Чанта за преку рамо Kykio
Прирачник за шминкање за 2018 година
Шифра за порачка: 8000 2

28
MK 2 7

2. КОМПЛЕТ ШМИНКИ И МИРИС
Парфем Little Black Dress, 50 мл
Сјај за усни Luxe, нијанса Dazzling Nude, 4,5 мл
Маскара за поголем волумен Luxe, 7 мл
Сенки за очи Luxe, нијанса Cocoa Coture, 8 г
Прирачник за шминкање за 2018 година
Шифра за порачка: 8002 8
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Не заборавај да
порачаш најмалку
5 БРОШУРИ
од наредната
кампања

Секој нов Претставник кој ќе се приклучи во AVON во К10, К11, К12
или К13 и кој ќе ги исполни условите за 1-вата и 2-рата кампања
од програмата за добредојде на Нови Претставници, ќе може да
учествува во лотарија за вкупно 4 смартфона Samsung Galaxy J2.
Извлекување на лотаријата:
• Во К13 ќе бидат извлечени 2 Претставници кои биле назначени
во К10 и К11 и кои ги исполниле условите од Моја AVON програма
за добредојде за 1-вата и 2-рата кампања, кои ќе добијат по 1
смартфон Samsung Galaxy J2.
• Во К15 ќе бидат извлечени 2 Претставници кои биле назначени
во К12 и К13 и кои ги исполниле условите од Моја AVON програма
за добредојде за 1-вата и 2-тата кампања, кои ќе добијат по 1
смартфон Samsung Galaxy J2.

АПЛИЦИРАЈ ТУКА

УСЛОВИ ЗА ПРОГРАМАТА:
• Во програмата учествуваат сите нови Претставници назначени во периодот од кампања 10 до кампања 13 (03.07. - 24.09.2018) 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
• 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 соодветната
кампања за да го порача комплетот, но не и подоцна
• Доколку Претставникот заборави да го порача комплетот во порачката во која ги исполнил условите, тоа може да го направи во која
било следна порачка во рамките на истата кампања, но не и во наредната
• Секое ниво од програмата е засебно. Не е неопходно Претставникот да ги исполни условите за пониското ниво за да може да
учествува во наредното
• Во лотаријата за Samsung смартфони може да учествуваат само новите Претставници кои ќе се приклучат во AVON во периодот
К10-К13 и кои ќе ги исполнат условите за 1-вата и 2-рата кампања од Моја AVON програма за добредојде на Нови Претставници
• Извлекувањето на добитниците од лотаријата за смартфоните ќе биде извршено во К13 и К15 (2 смартфона во К13 и 2 смартфона во
К15). Вкупниот број на смартфони кои ќе се доделат во лотаријата е 4. Извлекување на лотаријата:
- Во К13 ќе бидат извлечени 2 Претставници кои биле назначени во К10 и К11 и кои ги исполниле условите од Моја AVON програма за
добредојде за 1-вата и 2-рата кампања, кои ќе добијат по 1 смартфон Samsung Galaxy J2
- Во К15 ќе бидат извлечени 2 Претставници кои биле назначени во К12 и К13 и кои ги исполниле условите од Моја AVON програма за
добредојде за 1-вата и 2-тата кампања, кои ќе добијат по 1 смартфон Samsung Galaxy J2
• 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
• Сите новоназначени Претставници кои учествуваат во Моја AVON програма за добредојде (во нивните први четири кампањи) не
учествуваат во останатите програми за Претставници, сѐ додека не го завршат и последниот чекор од оваа програма - после нивната
4-та кампања како АVON Претставници
• Производите се достапни до исцрпување на количините. Во случај на 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

