
ПРОГРАМА  
ЗА НОВИ ПРЕТСТАВНИЦИ 

К05-К09
19.03 - 01.07.2019

ВО ТВОЈАТА 1-ва КАМПАЊА КАКО НОВ ПРЕТСТАВНИК

ВО ТВОЈАТА 2-ра КАМПАЊА КАКО НОВ ПРЕТСТАВНИК

ВО ТВОЈАТА 3-та КАМПАЊА КАКО НОВ ПРЕТСТАВНИК

ВО ТВОЈАТА 4-та КАМПАЊА КАКО НОВ ПРЕТСТАВНИК

ВО ТВОЈАТА 5-та КАМПАЊА КАКО НОВ ПРЕТСТАВНИК

УСЛОВИ ЗА ПРОГРАМАТА:

Направи порачка  
од најмалку 
1.900 ден. 

и ЗЕМИ

Направи порачка  
од најмалку 
4.000 ден. 

и ЗЕМИ

КОМПЛЕТ ШМИНКИ
• Лосион за отстранување 

на долготрајна шминка, 
50 мл

• Маскара Big & Extreme, 10 
мл, нијанса Blackest Black 

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА 
8300 6

КОМПЛЕТ ШМИНКИ И БРОШУРИ
•  Лак за нокти Avon True, 10 мл, 

нијанса Halo Nude
•  Teчен кармин Avon MARK, 7 мл, 

нијанса Kissy Face
•  Лосион за отстранување на 

долготрајна шминка, 50 мл
•  Маскара Big & Extreme, 10 мл, 

нијанса Blackest Black 
•  3 брошури од наредната кампања 
ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8301 4

*3-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ги 
добива автоматски со порачувањето на комплетот

Направи порачка  
од најмалку 
1.900 ден. 

и ЗЕМИ

ПАРФЕМ RARE 
PEARLS, 50 МЛ 

ШИФРА ЗА 
ПОРАЧКА: 8306 3

Направи порачка  
од најмалку 
4.000 ден. 

и ЗЕМИ
КОМПЛЕТ RARE PEARLS И 
БРОШУРИ
•  Мини-спреј Rare Pearls, 10 мл
•  Парфимиран део спреј Rare 

Pearls, 75 мл
•  Парфимиран лосион за тело 

Rare Pearls, 150 мл
•  Парфем Rare Pearls, 50 мл
•  3 брошури од наредната 

кампања
ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8307 1

Направи порачка  
од најмалку 
1.900 ден. 

и ЗЕМИ

КОМПЛЕТ АNEW 
•  3 во 1 вода за чистење на лице 

против стареење, 200 мл 
•  Двоен систем за околу очите со 

PolyPeptide-X, 2 x 10 мл 
ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8302 2

Направи порачка  
од најмалку 
4.000 ден. 

и ЗЕМИ

КОМПЛЕТ АNEW И БРОШУРИ
•  Напредна ноќна маска Defend & 

Repair,  
50 мл 

•  Двоен систем за околу очите со 
PolyPeptide-X, 2 x 10 мл 

•  3 во 1 вода за чистење на лице против 
стареење, 200 мл 

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8304 8

Направи порачка  
од најмалку 
1.900 ден. 

и ЗЕМИ

КОМПЛЕТ PLANET SPA 
•  Крем за раце со арганово 

масло Treasures of the Desert, 
30 мл

•  Хидрантен путер за тело 
Treasures of the Desert, 200 мл 

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8308 9 

Направи порачка  
од најмалку 
4.000 ден. 

и ЗЕМИ
КОМПЛЕТ PLANET SPA И 
БРОШУРИ
•  Хидрантен путер за тело 

Treasures of the Desert, 200 мл
•  Четка за грб за туширање 

Planet Spa 
•  Обновувачко масло за 

масажа Treasures of the 
Desert, 150 мл 

•  Крем за раце со арганово 
масло Treasures of the Desert, 
30 мл

•  5 брошури од наредната 
кампања

ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8309 7

Направи порачки со вкупен 
износ од 12.000 ден. во текот 
на твоите први пет кампањи 
како AVON Претставник

и ЗЕМИ 

КОМПЛЕТ LUXE
•  Маскара за поголем 

волумен Luxe, 7 мл 
•  Парфем Avon Eve Duet, 

50 мл 
•  Сенки за очи Luxe, 8 г, 

нијанса Cocoa Couture 
•  Паричник Polly 
ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 
8000 2

Направи порачки со вкупен 
износ од 24.000 ден. 
во текот на твоите први 
пет кампањи како AVON 
Претставник 

и ЗЕМИ 

КОМПЛЕТ POLLY И БРОШУРИ
•  Паричник Polly, розово-светлосин 
•  Чанта Polly, розово-светлосина
•  Лесен хранлив крем Anew  

Nutri-Advance, 50 мл
•  Богато хранлив крем Anew  

Nutri-Advance, 50 мл
•  Маскара за поголем волумен 

Luxe, 7 мл 
•  Сенки за очи Luxe, 8 г,  

нијанса Cocoa Couture 
•  Парфем Avon Eve Duet, 50 мл 
•  5 брошури од наредната 

кампања
ШИФРА ЗА ПОРАЧКА: 8001 0

• Во програмата учествуваат сите нови Претставници назначени во периодот К05-К09 (19.03 – 01.07.2019) во нивната 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та кампања како 
Претставници на AVON. 

• Претставникот може да одбере помеѓу пониското и повисокото ниво за минимална порачка во секоја кампања. Минималниот износ на порачка за двете 
нивоа за 1-вата, 2-рата, 3-тата и 4-тата кампања не е кумулативен и истиот треба да се исполни во соодветната кампања. 

• Претставникот може да го избере понискиот или повисокиот износ за вкупни порачки во 5-тата кампања. Вкупниот износ на порачки за 5-тата кампања е 
кумулативен и ќе се смета како вкупна вредност на сите порачки кои Претставникот ги направил во своите први пет кампањи како Претставник на AVON, не 
сметајќи го износот на вратените производи за истиот период (доколку ги има) 

• Претставникот може да порача само еден производ/комплет во рамките на една кампања, во зависност од износот на порачката која ја направил во 
конкретната кампања. Доколку Претставникот го порача комплетот за пониското ниво (за порачка од најмалку 1.900 ден.) и потоа во рамките на истата 
кампања направи порачка за повисокото ниво (за порачка од најмалку 4.000 ден.), нема да може да порача втор комплет во истата кампања.  

• Комплетот за понискиот износ на порачка содржи AVON производи. Комплетот за повисокиот износ содржи содржи AVON производи и АVON брошури од 
наредната кампања. Брошурите се добиваат автоматски со порачување на комплетот. 

• Комплетите по специјална цена не се добиваат автоматски, туку треба да се порачаат со внесување на шифрата за порачка во соодветната кампања. 

• Секое ниво (кампања) од програмата е засебно. Не е неопходно Претставникот да ги исполни условите за претходната кампања за да може да учествува 
во наредната. 

• Доколку Претставникот заборави да го порача посакуваниот комплет во порачката во која го исполнил условот за порачување, тоа ќе може да го направи 
во која било следна порачка која ќе ја направи до крајот на соодветната кампања, но не и подоцна.

• Сите новоназначени Претставници кои учествуваат во Програмата за Нови Претставници (во нивните први пет кампањи) не учествуваат во останатите 
програми за Претставници, сé додека не го завршат и последниот чекор од оваа програма, после нивната 5-та кампања како AVON Претставници.

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

• 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.

За само 

99 ден. 

или

За само 

99 ден. 

ПОДАРОК: 
3 БРОШУРИ ОД 

НАРЕДНАТА КАМПАЊА

За само 

99 ден. 

За само 

99 ден. 

или

ПОДАРОК: 
3 БРОШУРИ ОД 

НАРЕДНАТА КАМПАЊА

*3-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ги 
добива автоматски со порачувањето на комплетот

*3-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ги 
добива автоматски со порачувањето на комплетот

За само 

99 ден. 

За само 

99 ден. 

или

ПОДАРОК: 
3 БРОШУРИ ОД 

НАРЕДНАТА КАМПАЊА

ПОДАРОК: 
3 БРОШУРИ ОД 

НАРЕДНАТА КАМПАЊА

*3-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ги 
добива автоматски со порачувањето на комплетот

*3-те брошури од наредната кампања не треба да се порачаат, Претставникот ги 
добива автоматски со порачувањето на комплетот

или

За само 

120 ден. 

За само 

120 ден. 

или

ПОДАРОК: 
3 БРОШУРИ ОД 

НАРЕДНАТА КАМПАЊА

За само 

120 ден. 

За само 

120 ден. 


