
Прашања и одговори за програмата „На крилјата на убавината“ во текот на К04-К06 

 

 Прашања Одговори 

1. 1. Кој е периодот во кој може да се собираат пеперутки и да 
се менуваат за врвни AVON производи по специјална 
цена?  

 

Ќе можеш да собираш пеперутки во текот на К04, К05 и К06, а ќе можеш да ги замениш во 
текот на К05 и/или К06 за врвни AVON производи/комплети, секој по специјална цена од 19 
ден. 
 

2.  1. Дали условот за порачани производи во вредност од 600 
ден. мора да биде исполнет во една иста порачка или 
можеби може да се исполни во повеќе од една порачка во 
една иста кампања?  

2. Дали условот за порачани производи во вредност од 600 
ден. од одредени страници од брошурата и 
задолжителниот производ од секоја кампања мора да 
биде исполнет во една иста порачка?   

 

1. Да, условот за порачани производи во вредност од 600 ден. од  одредени страници од 
брошурата мора да биде исполнет во една иста порачка;  
 

2. Да, условот за порачани производи во вредност од 600 ден., заедно со порачување на 
задолжителниот производ мора да биде исполнет во една иста порачка за да може да 
се добие 1 пеперутка:  

 Ако го исполниш условот од 600 ден. во една порачка, но го порачаш 
задолжителниот производ со твојата следна порачка, нема да добиеш 
пеперутка; 

 Ако го порачаш задолжителниот производ во една порачка, но не го исполниш 
условот за порачани производи во вредност од 600 ден. од одредени страници од 
брошурата во таа иста порачка, нема да добиеш пеперутка. 
 

3. Колку задолжителни производи треба да се порачаат за да се 
добијат 2 пеперутки? 

Ќе мораш да го исполниш условот на програмата двапати, односно: ќе мора да порачаш 
минимум 2 задолжителни производи и да го исполниш условот од 600 ден. двапати (2 х 
600 ден.).  
Цената на задолжителниот производ е вклучена во условот од 600 ден.  
Условот за порачани производи во износ од 600 ден. од одредени страници во брошурата 
и порачувањето на еден задолжителен производ, мора да биде исполнет во една иста 
порачка.  
  

4. Можам ли да го исполнам условот за порачани производи во 
вредност од 600 ден. порачувајќи од целата брошура, нето 
понудата или летокот за распродажба?  

Не. Условот од 600 ден. мора да биде исполнет со порачување производи од одредени 
страници во брошурата. Во овој износ мора да биде вклучен минимум еден задолжителен 
производ од онаа кампања во која се исполнува условот. Страниците во брошурата од кои 
може да се порачуваат производи за да се исполни условот, како и задолжителниот 
производ се разликуваат во секоја кампања во периодот на К04-К05-К06 и ќе бидат 
посебно обележани во секоја од брошурите за К04, К05 и К06.  
 

5.  Дали цената на задолжителниот производ е вклучена во 
износот, односно условот од 600 ден? 

Да, цената на задолжителниот производ ќе биде вклучена во условот од 600 ден. 
 

6.  Дали специјалната цена на врвните AVON производи/комплети, 
кои се понудени во оваа програма е вклучена во условот, 
односно износот од 600 ден.? 

Специјалната цена од 19 ден. по која можеш да ги добиеш врвните AVON производи кога 
ги менуваш собраните пеперутки не е вклучена во исполнување на нов услов од 600 ден. 
за добивање на нова пеперутка.  

7.  Дали е задолжително да бидам активен/а во секоја кампања 
додека трае програмата, односно од К04-К06, за да можам да 
ги заменам собраните пеперутки за врвни производи по 
специјална цена?  

Не е задолжително да бидеш активен/а во секоја кампања во текот на К04-К06 за да имаш 
право да учествуваш во програмата. На пример, можеш да се вклучиш во програмата во 
К06, да го собереш саканиот број на пеперутки и да ги замениш истите за врвни AVON 
производи во таа иста порачка.  



8.  Дали има некакви ограничувања на вкупниот број на 
собрани/заменети пеперутки? 
На пример, ако соберам 30 пеперутки во текот на К04-К06, дали 
можам да порачам 3 комплети, секој за 10 пеперутки? 

Програмата не го ограничува бројот на пеперутки кои еден учесник може да ги собере, 
ниту го ограничува бројот на AVON производи кои можат да бидат земени по специјална 
цена во замена за собраните пеперутки од тој Претставник до крајот на К06.  
На пример, ако имаш собрано 30 пеперутки, можеш да ги замениш според твоите, односно 
желбите на твојот корисник: 

• 3 производи/комплети, секој за 10 пеперутки ИЛИ 
• 6 производи, секој за 5 пеперутки ИЛИ 
• 15 производи, секој за 2 пеперутки ИЛИ 

која било комбинација според твоите, односно желбите на твојот корисник. 
 

9. Дали има некакви услови за минимум собрани пеперутки по 
кампања? 
На пример, дали морам да соберам минимум 2 пеперутки во 
една кампања за да можам да ги заменам пеперутките за врвни 
AVON производи по специјална цена? 

Нема услов за минимум собрани пеперутки по кампања. На пример, можеш да собереш 1 
пеперутка во К04, а втората во К05 или К06, за потоа да можеш да ги замениш за врвен 
AVON производ.  

10. Која е првата кампања кога ќе можам да ги заменам собраните 
пеперутки? 
 

Учесникот има право да ги замени собраните пеперутки од почетокот на К05 до крајот на 
К06 (односно крајот на програмата). Сите пеперутки кои нема да бидат заменети дотогаш, 
ќе бидат избришани и нема да можат да се користат понатаму за добивање на AVON 
производи по специјална цена. 
 

11.  Дали морам да ги заменам сите собрани пеперутки до крајот на 
К06? Што ќе се случи со пеперутките кои нема да бидат 
заменети до крајот на К06?  
 

Сите собрани пеперутки мора да бидат заменети за врвни AVON производи/комплети до 
крајот на К06.  
Оние пеперутки кои нема да бидат заменети до крајот на К06 ќе бидат избришани и истите 
нема да можат да се користат понатаму за добивање на AVON производи по специјална 
цена. 
 

12.  Ако имам 7 пеперутки и заменам само 5 од нив до крајот на 
К06, дали ќе ги изгубам другите 2 пеперутки?  
 
 

Да, пеперутките кои не биле заменети до крајот на К06 ќе бидат избришани и истите нема 
да можат да се користат понатаму. 
 

13.  Ако заборавам да ги заменам собраните пеперутки до крајот на 
К06, можам ли тоа да го направам во К07? 
 

Не. Пеперутките кои не биле заменети до крајот на К06 ќе бидат избришани и истите нема 
да можат да се користат понатаму. 
 

14.  Ако соберам 10 пеперутки, можам ли да ги заменам за 5 
специјални AVON производи, од кои секој за 2 пеперутки? 

Можеш да ги замениш сите собрани пеперутки според твоите желби:  
Ако имаш 10 пеперутки, можеш по специјална цена да ги замениш за:  

• 1 производ/комплет за 10 пеперутки ИЛИ 
• 2 производи, секој за 5 пеперутки ИЛИ 
• 5 производи, секој за 2 пеперутки ИЛИ 
• која било комбинација според твоите желби. 

15. Ако соберам 5 пеперутки во една кампања (во текот на К05 или 
во К06), можам ли да ги заменам пеперутките за време на таа 
иста кампања?  

Да, ако собереш доволен број на пеперутки (мин. 2) во една иста или во повеќе порачки, 
направени во текот на К05 или К06, ќе можеш да ги замениш пеперутките за врвни 
производи/комплети по специјална цена во истата таа порачка/кампања.  

16.  Ако соберам 5 пеперутки во текот на К04, можам ли да ги 
заменам во таа иста кампања? 
 

Не. Сите пеперутки собрани во текот на К04 можат да бидат заменети за врвни AVON 
производи во текот на К05 или К06.  

17.  Кога и како можам да почнам да ги менувам собраните 
пеперутки за врвни AVON производи/комплети? 

Учесникот има право да ги замени собраните пеперутки од почетокот на К05 до крајот на 
К06 (односно крајот на оваа програма).  
За да можеш да ги собереш и/или замениш пеперутките, ќе треба да ги следиш сите 



чекори: 
1. Да го исполниш условот од програмата за да добиеш пеперутка; 
2. Да го собереш саканиот број на пеперутки преку порачки направени кај еден ист 

Претставник во текот на К04-К06; 
3. Да ги побараш AVON производите по специјални цени од истиот тој Претставник 

пред истекот на К06. 
 

 


