-15% NA START
W tej podróży przydadzą się:

Jako Konsultant/ka otrzymujesz od nas rabat na zakupy.
Im wyższa wartość zamówień, tym większa twoja zniżka:

AVON CONNECT
Dowiedz się jak najwięcej o naszych
produktach i tajnikach sprzedaży!
Czekają na Ciebie szkolenia, materiały
i nowoczesne narzędzia online.

iKATALOG
W apilkacji Avon On wejdź w zakładkę
Social Sharing, skopiuj swój unikalny link
do katalogu online, roześlij go znajomym
i zbieraj zamówienia bez wychodzenia z domu!

KATALOGI DRUKOWANE
Przez pierwsze 4 kampanie współpracy
możesz zamówić je w specjalnej ofercie:

1 pakiet 5 katalogów tylko 4 zł!
• Z bieżącej kampanii – wpisz kod 70060
• Z kolejnej kampanii – wpisz kod 90555
Szczegóły oferty na pakiety katalogów dostępne
w regulaminie.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Nowinki ze świata beauty, najlepsze oferty
i grono pasjonatów takich jak TY zawsze na:

Instagram @avonpolska

15%*
od 0 zł

do 24999 zł

20%*
od 250 zł
do 39999 zł

25%*
od 400 zł

do 84999 zł

35%*

30%*
od 850 zł
do 159999 zł

od 1600 zł

do 449999 zł

40%*

powyżej

4500 zł

RABAT WYPRACOWANY W JEDNEJ KAMPANII PRZECHODZI NA NASTĘPNĄ!
*Szczegółowe zasady przyznawania rabatów są dostępne w Klubie Avon.

DOSTAWA JUŻ OD 0 ZŁ
Dla pierwszego zamówienia w kampanii na min. 250 zł
oraz drugiego i kolejnych na min. 100 zł
Wysokość
zamówienia

KURIER
EKSPRES

KURIER

PACZKOMATY
EKSPRES

PUNKTY
ODBIORU

Pierwsze > 250 zł

8,90 zł

0 zł

8,90 zł

0 zł

Następne > 100 zł

8,90 zł

0 zł

8,90 zł

0 zł

Pierwsze < 250 zł

8,90 zł

6,90 zł

8,90 zł

4,90 zł

Następne < 100 zł

8,90 zł

6,90 zł

8,90 zł

4,90 zł

Paczkę możesz wysłać bezpośrednio do klientki, korzystając z kodu 99093.
Dołączymy do niej bezpłatny katalog oraz darmowe próbki nowości – to dobry
pretekst do nawiązania kontaktu w kolejnej kampanii.

Facebook @AvonPolska
KONTAKT DO TWOJEJ LIDERKI LUB LIDERA:

www.avonkontrarakpiersi.pl

F 1 4 4 6 3 2 1

www.avonkontraprzemoc.pl

www.avon.pl

www.avonalert.pl

Nie testujemy
na zwierzętach

Twój sukces w Avon
krok po kroku

1

2

NA DOBRY POCZĄTEK
W pierwszej kampanii współpracy pobierz aplikację
Avon On i złóż zamówienie za min. 5 zł, by otrzymać:

Kampania 1

3

CZAS NA NAGRODY
W każdej z 4 pierwszych kampanii współpracy
czeka na Ciebie nagroda za zakupy za min. 250 zł:

SIĘGAJ PO WIĘCEJ!
Składaj zamówienia w każdej z 4 pierwszych kampanii
współpracy i za sprzedaż o łącznej wartości 1500 zł
odbierz Grill elektryczny BerlingerHaus za 5,99 zł!

Katalog:

Tusz do rzęs „Euforia”
w odcieniu Blackest Black
z keratyną, olejkiem rycynowym
i ultraczarnym pigmentem,
wydłuża i rozdziela rzęsy dla
efektu pełnego wachlarza rzęs!

za 1 zł
dodaj do zamówienia kod: 92205

Kampania 1

Katalog:

Katalog:

Woda perfumowana TTA This Love 50 ml

Rabat 30% na zakupy za min. 250 zł*

• NOWOŚĆ w kampanii 5/2021
• różowy grejpfrut, płatki jaśminu, piżmo

• ważny przez całą kampanię
• dodaj do zamówienia kod: 92601
• dodatkowo wejdź do Klubu Avon
i odszukaj ofertę na zestaw powitalny

za 599 zł
dodaj do zamówienia kod: 92213

APLIKACJA AVON ON
Twój biznes zawsze tam, gdzie Ty!
Pobierz aplikację na telefon,
by nie przegapić żadnej oferty, łatwiej
zamawiać i kontaktować się z klientami.

Kampania 2

Grill elektryczny BerlingerHaus
Na co dzień w domu i na weekend z przyjaciółmi,
tradycyjnie lub oryginalnie – grilluj tak, jak lubisz!

Kampania 4

Katalog:

Kampania 3

Katalog:

Rabat 30% na zakupy za min. 250 zł*

Zestaw:

• ważny przez całą kampanię
• dodaj do zamówienia kod: 92619

• Szminka Matte Legend
w odcieniu Perfection
• Serum do twarzy z 10% witaminą C

za 599 zł
Oferta z ulotki jest skierowana do osób, które dołączą do Avon od 01.04.2021 do 30.06.2021 r.
Szczegółowe warunki w Klubie Avon oraz w regulaminie.

dodaj do zamówienia kod: 92247
* Twój rabat może być jeszcze wyższy (informacja na odwrocie).

•
•
•
•
•
•

regulacja temperatury
powłoka nieprzywierająca na płycie
nienagrzewające się uchwyty
odpływ oleju z wyjmowanym pojemnikiem
kompaktowy (26,5 x 46 x 7,5 cm) i łatwy w czyszczeniu
długość przewodu zasilającego: ok. 85 cm, moc 1350-1500 W

za 599 zł

dodaj do zamówienia kod: 92254

