
За нови Представители, 
назначени в периода 

К10-К13 
05.07-26.09.2018

Моята
програма за добре дошъл 

Добре дошъл в Avon! Ти се присъедини към 
света на компанията лидер в директните 
продажби. Подготви се за незабравимо 
изживяванe! Следвай тенденциите в 
красотата, изпробвай най-успешните 
ни продукти, научи първи кои са новите 
предложения и се наслади на невероятни 
промо продукти и привилегии, които само 
Представителите на Avon могат да вземат! 

Красотата се крие в СМЕЛОСТТА 
да започнеш ново начинание! 

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА
В програмата могат да участват всички нови представители на Avon, 
назначени в периода К10-К13 2018, по време на тяхната 2-ра, 3-та и 4-та 
кампания като Представител на Avon 
• Условието за стойност на поръчка във 2-рата и 3-тата кампания като 
Представител не е кумулативно (общо) и трябва да бъде изпълнено в 
рамките на една поръчка, направена в съответната кампания. 
• Условието за стойност на поръчки в 4-тата кампания е кумулативно 
(общо) и се изчислява като обща сума от всички поръчки на 
Представителя, направени по време на първите му 4 кампании като 
Представител на Avon, изваждайки стойността на върнати продукти за 
същия период, в случай че има такива. 
• Представителят има правото да избере и поръча само 1 бр промо 
комплект на посочената специална цена във всяка една от кампаниите, 
при изпълнение на условията за съответната кампания. 
• Промо комплектите на специална цена трябва да бъдат поръчани 
от Представителя, чрез посочения код за поръчка, в рамките на 
съответната кампания, за която се отнасят.  
• Ако Представителят забрави да поръча 1 Бр. промо комплект на 
посочената специална цена в рамките на кампанията, за която промо 
комплектът се отнася, той няма право да го поръча в никоя следваща 
кампания.
• Условието в кампания 3 и кампания 4 за поръчка на комплект от 
минимум 5 брошури за следваща кампания е задължително, за да може 
да бъде поръчан промо комплект на специална цена. Това условие може 
да бъде изпълнено с поръчка на к-т от 5, 10 и/или 20 бр. брошури. 
• Всяко от нивата/кампаниите на програмата е индивидуално. Не е 
задължително Представителят да изпълни условията за предишната 
кампания, за да участва в следващото ниво в следващата кампания. 
• Само представители, назначени в Периода К10-К13 и изпълнили 
условията за първа и втора кампания, като нов Представител, могат да 
участват в специалната Лотария. 
Тегленето на Лотарията ще бъде осъществено в 4 кампании – К12; К13; 
К14 и К15.

На всяко теглене ще бъдат теглени 5 печеливши, които ще получат по 1 
телефон (общо 20 телефона Samsung)  
• В лотарията през К12 могат да участват Представители, които са 
назначени в К10, покрили условията за 1-ва и 2-ра стъпка в Програмата 
за Добре дошъл (К10-К11)   
• В лотарията през  К13 могат да участват Представители, които са 
назначени в К11, покрили условията за 1-ва и 2-ра стъпка в Програмата 
за Добре дошъл (К11-К12)   
• В лотарията през К14 могат да участват Представители, които са 
назначени в К12, покрили условията за 1-ва и 2-ра стъпка в Програмата 
за Добре дошъл (К12-К13)   
• В лотарията през К15 могат да участват Представители, които са 
назначени в К13, покрили условията за 1-ва и 2-ра стъпка в Програмата 
за Добре дошъл (К13-К14)   
• Всички нови представители на Avon, участващи в Моята Avon програма 
за Добре дошъл, не могат да участват в никоя друга програма на Аvon. 
Всички новоназначени представители могат да участват в останалите 
програми на Avon, след като изпълнят и приключат с програмата Моята 
Avon програма за Добре дошъл. ·Всеки промо комплект е на специална 
цена и може да се поръча само с посочения промо код, в кампанията в 
която изпълнява условията. 
• Предложените комплекти са промоционални комплекти. 
• Посочената специална цена на промо комплектите е нетна, върху нея 
не се начислява отстъпка, цената не се включва в брутните продажби 
и не определя нивото на програмата и нивото за отстъпка. Тя не се 
включва в сумата за направена стойност на поръчка за никое от нивата. 
• Всички продукти са налични до изчерпване на количествата. AVON си 
запазва правото да замени всеки продукт с нов, със същото качество 
и на същата стойност, при изчерпване на количествата поради голям 
интерес или друга причина. 
• Avon си запазва правото да променя условията на програмата по всяко 
време и по свое решение, след комуникиране на промените.     
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можеш да го 

имаш!  
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бул. „България” 69, София, www.avon.bg
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При въпроси, обърни се към своя Зонален мениджър, 
своя Мениджър или се обади в нашия Информационен 
център на 02/9765 800

Отиди на www.avon.bg и влез в твоята страница на 
Представител, за да видиш цялата допълнителна 
информация за настоящите програми.

Всяко тримесечие получавай листовка с 
информация в кашона си с поръчка.

Абонирай се за „Моята СМС услуга”, очаквай и проверявай 
всички получени от AVON смс съобщения, за да си 
информиран за актуалните и бъдещи програми. Увери се, 
че си подал актуален телефонен номер за връзка!

Стани професионален консултант продажби, 
като преминеш безплатните курсове в 

платформата „Моите ΑVON онлайн обучения”
Разбери как да консултираш клиентите си и как да 
увеличиш продажбите си с продукти от категории 
„Грижа за тялото” и „Грижа за косата”. Разбери как 
да препоръчаш подходящи модни аксесоари и как да 
отвориш свой AVON онлайн магазин. Научи полезни 
съвети как да увеличиш клиентите си и как да бъдеш 
още по-успешен Представител, спестявайки повече с 
AVON. Влез в сайта на Представителя и последвай бутона „Моите 
AVON онлайн обучения”

ИЗПЪЛНИ ВСЯКА СТЪПКА НА

програма за 
добре дошъл

И ВЗЕМИ СТРАХОТНИ
ПРОМО ПРОДУКТИ НА

УНИКАЛНИ ЦЕНИ В ТВОЯТА

 

КАТО НОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА AVON!
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за Добре дошъл (К10-К11)   
• В лотарията през  К13 могат да участват Представители, които са 
назначени в К11, покрили условията за 1-ва и 2-ра стъпка в Програмата 
за Добре дошъл (К11-К12)   
• В лотарията през К14 могат да участват Представители, които са 
назначени в К12, покрили условията за 1-ва и 2-ра стъпка в Програмата 
за Добре дошъл (К12-К13)   
• В лотарията през К15 могат да участват Представители, които са 
назначени в К13, покрили условията за 1-ва и 2-ра стъпка в Програмата 
за Добре дошъл (К13-К14)   
• Всички нови представители на Avon, участващи в Моята Avon програма 
за Добре дошъл, не могат да участват в никоя друга програма на Аvon. 
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и на същата стойност, при изчерпване на количествата поради голям 
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Всеки нов Представител, който 
се присъедини към AVON 
през К10, К11, К12 и К13, и 
изпълни 1ва и 2-ра стъпка от 
Програмата за Добре дошъл, 
като нов Представител, може 
да участва в лотария за 20 
нови телефона SAMSUNG S9. 
Теглене на Лотарията:
В К12 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К10, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
В К13 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К11, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
В К14 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К12, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
В К15 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К13, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
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Представителя, назначени в 
К10, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
В К13 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К11, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
В К14 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К12, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
В К15 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К13, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
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к-т от мин. 5 БРОШУРИ зак-т от мин. 5 БРОШУРИ за
следващата кампания.

В твоята 2-ра кампания В твоята 3-та кампания
Избери един от промо комплектите на специална цена с

поръчка на стойност минимум 80 лв, ако поръчаш и
к-т от минимум 5 брошури за следващата кампания.

В твоята 4-та кампания
Направи поръчки на кумулативна стойност мин. 300 лв. общо
за твоите първи 4-ри кампании като Представител на Avon,
поръчай к-т от минимум 5 брошури за следващата кампания

и избери един промо комплект на специална цена!

Избери един от промо комплектите на специална цена, 
с поръчката ти на стойност минимум 70 лв.

Избери един от промо комплектите на специална цена, Избери един от промо комплектите на специална цена, 
минимум 70 лв.минимум 70 лв.

1. ПРОМО КОМПЛЕКТ КРАСИВО ЛИЦЕ
Почистващ гел за лице с екстракт от бял чай
Хидратиращ дневен крем Anew Hydro- 
Advance 
Контуриращ серум с PolyPeptide -X

Код за поръчка: 8302-2

1. ПРОМО КОМПЛЕКТ ДАМА 
Чанта с ексклузивен дизайн
/крос боди/ 
Цветова карта 2018

Код за поръчка: 8308-9

2. ПРОМО КОМПЛЕКТ КРАСИВА КОСА
Подхранващ серум за коса с мароканско 
арганово масло
Подхранващ шампоан с арганово масло
Балсам с арганово масло 

Код за поръчка: 8307-1

2, ПРОМО КОМПЛЕКТ ГРИМ
Озаряващи перли за лице Avon True Color
Еденични сенки за очи Avon True Color,
нюанс Pink Petal
Червило Avon True Color, нюанс Chic

Код за поръчка: 8304-8

2. ПРОМО КОМПЛЕКТ ГРИМ
Сенки за очи Luxe, нюанс Cocoa Couture
Спирала за обем Luxe, нюанс Caviar Black
Гланц за устни Luxe, нюанс Dazzling Nude
Парфюм Little Black dress
Цветова карта 2018

Код за поръчка: 8309-7

избери
комплект
САМО ЗА 

2,99
лв

2,99
лв

2,99

с поръчката ти на стойност с поръчката ти на стойност 

или
1. ПРОМО КОМПЛЕКТ РИТУАЛИ

Маска за ръце и ходила 
Ексфолиант за ръце и ходила
Крем за ръце, лакти и ходила с африканско 
масло от шеа 

Код за поръчка: 8306-3

избери
комплект
САМО ЗА 

2,99
лв

избери
комплект
САМО ЗА 

2,99
лв

или или

Всеки нов Представител, който 
се присъедини към AVON 
през К10, К11, К12 и К13, и 
изпълни 1ва и 2-ра стъпка от 
Програмата за Добре дошъл, 
като нов Представител, може 
да участва в лотария за 20 
нови телефона SAMSUNG S9. 
Теглене на Лотарията:
В К12 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К10, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
В К13 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К11, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
В К14 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К12, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
В К15 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К13, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 

Всеки нов Представител, който 
се присъедини към AVON 
през К10, К11, К12 и К13, и 
изпълни 1ва и 2-ра стъпка от 
Програмата за Добре дошъл, 
като нов Представител, може 
да участва в лотария за 20 
нови телефона SAMSUNG S9. 
Теглене на Лотарията:
В К12 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К10, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
В К13 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К11, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
В К14 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К12, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
В К15 ще бъдат изтеглени 5 
Представителя, назначени в 
К13, които ще получат по 1 
телефон Samsung S9. 
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Не забравяй да поръчаш
к-т от мин. 5 БРОШУРИ за

следващата кампания.

Не забравяй да поръчаш
к-т от мин. 5 БРОШУРИ за

следващата кампания.

избери
комплект
САМО ЗА 

2,99
лв

или

следващата кампания.

избери
комплект
САМО ЗА 

2,99

комплект
САМО ЗА 

2,99

или или

следващата кампания.

2,99

комплект
САМО ЗА 

2,99

или

к-т от мин. 5 БРОШУРИ зак-т от мин. 5 БРОШУРИ за
следващата кампания.

В твоята 2-ра кампания В твоята 3-та кампания
Избери един от промо комплектите на специална цена с

поръчка на стойност минимум 80 лв, ако поръчаш и
к-т от минимум 5 брошури за следващата кампания.

В твоята 4-та кампания
Направи поръчки на кумулативна стойност мин. 300 лв. общо
за твоите първи 4-ри кампании като Представител на Avon,
поръчай к-т от минимум 5 брошури за следващата кампания

и избери един промо комплект на специална цена!

Избери един от промо комплектите на специална цена, 
с поръчката ти на стойност минимум 70 лв.

Избери един от промо комплектите на специална цена, Избери един от промо комплектите на специална цена, 
минимум 70 лв.минимум 70 лв.

1. ПРОМО КОМПЛЕКТ КРАСИВО ЛИЦЕ
Почистващ гел за лице с екстракт от бял чай
Хидратиращ дневен крем Anew Hydro- 
Advance 
Контуриращ серум с PolyPeptide -X

Код за поръчка: 8302-2

1. ПРОМО КОМПЛЕКТ ДАМА 
Чанта с ексклузивен дизайн
/крос боди/ 
Цветова карта 2018

Код за поръчка: 8308-9

2. ПРОМО КОМПЛЕКТ КРАСИВА КОСА
Подхранващ серум за коса с мароканско 
арганово масло
Подхранващ шампоан с арганово масло
Балсам с арганово масло 

Код за поръчка: 8307-1

2, ПРОМО КОМПЛЕКТ ГРИМ
Озаряващи перли за лице Avon True Color
Еденични сенки за очи Avon True Color,
нюанс Pink Petal
Червило Avon True Color, нюанс Chic

Код за поръчка: 8304-8

2. ПРОМО КОМПЛЕКТ ГРИМ
Сенки за очи Luxe, нюанс Cocoa Couture
Спирала за обем Luxe, нюанс Caviar Black
Гланц за устни Luxe, нюанс Dazzling Nude
Парфюм Little Black dress
Цветова карта 2018

Код за поръчка: 8309-7

избери
комплект
САМО ЗА 

2,99
лв

2,99
лв

2,99

с поръчката ти на стойност с поръчката ти на стойност 

или
1. ПРОМО КОМПЛЕКТ РИТУАЛИ

Маска за ръце и ходила 
Ексфолиант за ръце и ходила
Крем за ръце, лакти и ходила с африканско 
масло от шеа 

Код за поръчка: 8306-3

Вземи ексклузивен аромат, на специална цена, като се 
присъединиш към Avon в периода  05.07-15.08.2018, с поръчка на 
стойност мин. 60 лв, в твoята 1-ва кампания като Представител

Избери  
един от двата 

САМО ЗА 

1,99
лв 

Парфюм Perceive Soul за Нея, 50 мл
код за поръчка: 8300 6

Парфюм Perceive Soul за Него, 100 мл
код за поръчка: 8301 4

В твоята 1-ва кампания


