
УЧЕСТВУВАЈ ВО ЛОТАРИЈА 
за Nutribullet и ваучер за патување!
СЕКОЈ НОВ ПРЕТСТАВНИК кој ќе се приклучи во AVON  во К01, К02, К03 и K04 и кој  
ќе ги исполни условите од програмата за добредојде  на Нови Претставници за 
1-вата и 2-рата кампања  учествува во Лотарија за:

NUTRIBULLET 
екстрактори  
по кампања

ВАУЧЕР ЗА  ПАТУВАЊЕ  
во износ од 52.000 ден.  
по кампања 41

Лотариите ќе се одржат во К03, К04, К05 и К06 и во секоја од нив ќе бидат 
извлечени по 1 ваучер за патување и по 4 Nutribullet есктрактори.

Nutribullet Red 
есктрактор 
на хранливи 
состојки, 5 делови

Услови за програмата: 
• Во програмата учествуваат сите нови Претставници назначени во периодот од кампања 1 до кампања 4 (27.12-18.03.2018) во нивната 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та кампања како 

Претставници на AVON.
• Минималниот износ на порачката во 1-вата, 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 производ/комплет по специјална цена во секоја од кампањите, доколку ги исполни условите.
• Производите/комплетите по специјална цена не се добиваат автоматски, Претставникот мора да ја внесе шифрата за порачка во соодветната кампања за да го порача 

производот/комплетот.
• Брошурите од наредната кампања кои Претставникот ги добива како подарок се добиваат автоматски, со порачување на избраниот производ/комплет.
• Доколку Претставникот заборави да го порача производот/комплетот во порачката во која ги исполнил условите, тоа може да го направи во која било следна порачка во текот 

на истата кампања, но не и подоцна. 
• Секое ниво од програмата е засебно. Не е неопходно Претставникот да ги исполни условите за претходната кампања за да може да учествува во наредната.
• Специјалните цени на производите/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 Програмата за добредојде на Нови Претставници (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.

Лотарии за Nutribullet екстрактори и ваучери за патување:
• Секој нов Претставник што ќе се придружи во AVON во К01, К02, К03 и К04 и кој ќе ги исполни условите за 1-вата и 2-рата кампања како Претставник од Програмата за 

добредојде на Нови Претставници учествува во лотарија за  
1 ваучер за патување во износ од 52.000 ден. по кампања и 4 Nutribullet екстрактори по кампања.  

• Лотариите ќе се одржат во К03, К04, К05 и К06 и во секоја од нив ќе бидат извлечени по 4 Nutribullet есктрактори и по 1 ваучер за патување во износ од 52.000 ден:  
• Во К03- за новите Претставници назначени во К01 кои ги исполниле условите од програмата за добредојде на Нови Претставници за 1-вата кампања во К01 и за 2-рата 

кампања во К02; 
• Во К04- за новите Претставници назначени во К02 кои ги исполниле условите од програмата за добредојде на Нови Претставници за 1-вата кампања во К02 и за 2-рата 

кампања во К03;
• Во К05- за новите Претставници назначени во К03 кои ги исполниле условите од програмата за добредојде на Нови Претставници за 1-вата кампања во К03 и за 2-рата 

кампања во К04;
• Во К06- за новите Претставници назначени во К04 кои ги исполниле условите од програмата за добредојде на Нови Претставници за 1-вата кампања во К04 и за 2-рата 

кампања во К05. 

ВО ТВОЈАТА 1-ВА КАМПАЊА КАКО ПРЕТСТАВНИК

Направи порачка од најмалку 1.900 ден. 
и одбери еден од нашите нови мириси 
по специјална цена + добиј ПОДАРОК 
3 брошури од наредната кампања!

ПАРФЕМ AVON INCANDESSENCE FLAME, 50 МЛ.
РЕДОВНА ЦЕНА: 1.150 ДЕН. 

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8300 6

* 3-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ќе ги добие автоматски, заедно со порачаниот мирис.

ТОАЛЕТНА ВОДА AVON REAL, 75 мл.
РЕДОВНА ЦЕНА: 1.100 ДЕН.

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА 8301 4

ВО ТВОЈАТА 2-РА КАМПАЊА КАКО ПРЕТСТАВНИК

Направи порачка од најмалку 2.200 ден.
и одбери еден од нашите најпродавани 
комплети по специјална цена + добиј 
ПОДАРОК 3 брошури од наредната 
кампања!

КОМПЛЕТ NUTRA EFFECTS
•  ПЕНА ЗА МИЕЊЕ ЛИЦЕ NUTRA EFFECTS, 150 МЛ
•  ХИДРАНТЕН ДНЕВЕН КРЕМ ЗФ15 NUTRA EFFECTS, 50 МЛ
•  ХИДРАНТЕН НОЌЕН ГЕЛ-КРЕМ NUTRA EFFECTS, 50 МЛ
РЕДОВНА ЦЕНА: 1.280 ДЕН. 

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8306 3

КОМПЛЕТ ADVANCE TECHNIQUES
•  СЕРУМ ЗА СУВИ ВРВОВИ, 30 МЛ
•  ПОТХРАНУВАЧКИ ШАМПОН СО АРГАНОВО 

МАСЛО, 250 МЛ
•  ПОТХРАНУВАЧКИ БАЛСАМ СО АРГАНОВО 

МАСЛО, 250 МЛ
РЕДОВНА ЦЕНА: 1.000 ДЕН.

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8307 1

* 3-те брошури од наредната кампања -  не треба да се порачаат, Претставникот ќе ги добие автоматски, заедно со порачаниот комплет.

ВО ТВОЈАТА 3-ТА КАМПАЊА КАКО ПРЕТСТАВНИК

Направи порачка од најмалку 2.500 ден.
и одбери еден од нашите најпродавани 
комплети по специјална цена + добиј 
ПОДАРОК 5 брошури од наредната 
кампања!

КОМПЛЕТ ANEW 
•  3 ВО 1 ВОДА ЗА ЧИСТЕЊЕ ЛИЦЕ ПРОТИВ СТАРЕЕЊЕ, 200 МЛ
•  ЛЕСЕН ХРАНЛИВ КРЕМ ANEW NUTRI-ADVANCE, 50 МЛ
•  БОГАТО ХРАНЛИВ КРЕМ ANEW NUTRI-ADVANCE, 50 МЛ
РЕДОВНА ЦЕНА: 1.820 ДЕН.

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8302 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
РЕДОВНА ЦЕНА: 1.500 ДЕН 

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8304 8

ВО ТВОЈАТА 4-ТА КАМПАЊА КАКО ПРЕТСТАВНИК
Направи порачки со вкупен износ од најмалку  
9.400 ден. во текот на твоите први четири кампањи 
како AVON Претставник и одбери чанта или 
комплет по специјална цена + добиј ПОДАРОК  
5 брошури од наредната кампања!

ЛУКСУЗЕН КОМПЛЕТ
•  СЕНКИ ЗА ОЧИ LUXE, НИЈАНСА CO-

COA COUTURELUXE
•  МАСКАРА ЗА ПОГОЛЕМ ВОЛУМЕН, 

НИЈАНСА BLACK
•  ПАРФЕМ AVON EVE DUET, 50 МЛ
РЕДОВНА ЦЕНА: 3.000 ДЕН.

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8309 7

ЧАНТА ЗА ПРЕКУ РАМО CELESTIA
РЕДОВНА ЦЕНА: 2.500 ДЕН. 

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8308 9

* 5-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ќе ги добие автоматски, заедно со порачаниот производ/комплет.

ИЛИ

ИЛИ

* 5-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ќе ги добие автоматски, заедно со порачаниот комплет.

НОВА 
ГОДИНА

НОВИ
ПОЧЕТОЦИ

ВАУЧЕР ЗА 
ПАТУВАЊЕ

ВО ИЗНОС ОД 52.000 ДЕН!

Добиј ПОДАРОК
3 брошури од

наредната кампања

За само

110ден. 

Добиј ПОДАРОК
3 брошури од

наредната кампања

За само

150ден. 

Добиј ПОДАРОК
5 брошури од

наредната кампања

Добиј ПОДАРОК
5 брошури од

наредната кампања

За само

250ден. 

За само

200ден. 

ИЛИ

ИЛИ

Програма за добредојде на Нови Претставници К01-К04/2019 (27.12 - 18.03.2019)
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