
Woda perfumowana
HERSTORY (50 ml)

ZAKUPY 200 złCzy wiesz, że zapachy Avon 
komponują perfumiarze, 

którzy współpracują 
z największymi markami 

perfumeryjnymi na świecie?

KOMPAKTOWY, AUTOMATYCZNY 
EKSPRES DO KAWY MINI ME 
MARKI KRUPS 
na kapsułki NESCAFÉ® Dolce Gusto®

Wybieraj spośród ponad 30 wyśmienitych kaw i napojów: 
od intensywnego Espresso, aromatycznego Lungo, 
jedwabistego Cappuccino, trójwarstwowego Latte Macchiato, 
czy też pełnego w smaku Grande, 
aż po gorące czekolady i herbaty.

Wymiary: 16 cm x 31 cm x 24 cm
Kolor: ciemnoszary
Model: Mini Me KP123B

Zrób zakupy za min. 200 zł 
i zamów perfumy za 4,99 zł

Odbierz ekspres do kawy w supercenie!
Wystarczy, że zrobisz zakupy w Avon 
w 6 kampaniach z rzędu: 
W 3 pierwszych kampaniach złóż zamówienie 
na wskazane kwoty (kolejno: 200 zł, 150 zł i 150 zł),
a następnie w każdej z 3 kolejnych kampanii na 300 zł.

EKSTRADLA CIEBIE 
ZA 499

KATALOG: KATALOG:1 KAMPANIA 
WSPÓŁPRACY 2 KAMPANIA 

WSPÓŁPRACY 3 KAMPANIA 
WSPÓŁPRACY

KATALOG:4 KAMPANIA 
WSPÓŁPRACY

KATALOG:5 KAMPANIA 
WSPÓŁPRACY

KATALOG:6 KAMPANIA 
WSPÓŁPRACY

KATALOG:

ZAKUPY 200 zł

88815 88823 88831 88849 88856 88864

NAGRODA
NA DZIEŃ DOBRY! 

BALSAM DO CIAŁA HERSTORY  150ML 

Pięknie, że jesteś z nami. 
Z tej okazji mamy dla Ciebie upominek – perfumowany balsam 
do ciała z kolekcji HERSTORY za 1 zł. Otrzymasz go, składając 
swoje pierwsze zamówienie w Avon na kwotę min. 5 zł.

Czy wiesz, że Avon jako pierwszy 
wprowadził na szeroki rynek 
stabilną formę witaminy C?

Zrób zakupy za min. 150 zł 
i zamów zestaw za 4,99 zł

Zestaw Anew: serum z 10% 
witaminą C i podwójny 

program do okolic oczu

Czy wiesz, że Avon jest najczęściej 
kupowaną marką makijażową 

w Polsce?*

Zrób zakupy za min. 150 zł 
i zamów zestaw za 4,99 zł

Zestaw do makijażu: 
matowa szminka w płynie 

(Dynamite Cherry)
i tusz do rzęs Euforia

Czy wiesz, że Planet Spa to 
kosmetyki inspirowane rytuałami 

piękna z różnych stron świata? 
Zachęcają do stworzenia 
SPA w domowym zaciszu.

Zrób zakupy za min. 150 zł 
i zamów zestaw za 4,99 zł

Zestaw Planet Spa: masło 
do ciała, maska do twarzy 

i serum do szyi i dekoltu

Czy wiesz, że średnio co 30 sekund 
ktoś kupuje zapach z tej 

bestsellerowej kolekcji?**

Zrób zakupy za min. 150 zł 
i zamów perfumy za 4,99 zł

Woda perfumowana 
Perceive dla Niej

(50 ml)

Czy wiesz, że kolekcja LUXE 
to ekskluzywny makijaż 

z najcenniejszymi składnikami 
dla najbardziej wymagających 

konsumentek?

Zrób zakupy za min. 150 zł 
i zamów zestaw za 4,99 zł

Zestaw do makijażu Luxe: 
szminka (Lustering Nude)

 i tusz do rzęs

DZIEŃ PEŁEN SUKCESÓW
ZACZYNA SIĘ O PORANKU! 

88807

88880

**Na podstawie liczby sprzedanych zapachów z kolekcji Perceive na rynku polskim 
w okresie 21 marca 2019 - 18 marca 2020.

*Na podstawie badania Ipsos przeprowadzonego w listopadzie 2019, na reprezentatywnej próbie 
kobiet 15 – 64 (N=500), które są użytkowniczkami kosmetyków do makijażu. Na podstawie pytania o marki 
kosmetyków do makijażu  kupowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy.

DODATKOWO: 

•  8 kapsułek z kawą
oraz 8 kapsułek z mlekiem

• Voucher 20% do sklepu
dolce-gusto.pl

Nowoczesny design kompaktowego i automatycznego
ekspresu do kawy na kapsułki Mini Me pasuje do każdego
wnętrza.

MINI ME KP123
Ekspres kapsułkowy do szerokiej gamy napojów

KP123B31

 

 

 Kompaktowy automatyczny ekspres do kawy na kapsułki NESCAFÉ® Dolce Gusto® Mini Me marki Krups, dzięki
nowoczesnemu designowi pasuje do każdego wnętrza.
Wysokociśnieniowy system (do 15 barów) pozwala na przygotowanie kawy profesjonalnej jakości z gęstą i
aksamitną pianką.
Możesz cieszyć się bogatym aromatem napoju za każdym razem, dzięki naszym hermetycznie zamykanym
kapsułkom, które zachowują świeżość kawy.
Aby przygotować ulubioną kawę wystarczy włożyć wybraną kapsułkę, ustawić wielkość napoju przy pomocy
funkcji Play & Select i włączyć przygotowywanie napoju na gorąco lub na zimno. Przygotuj doskonały napój, do
wyboru spośród ponad 30 kawowych kompozycji, takich jak Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, a nawet
gorącą czekoladę, herbaty i zimne napoje.

 

Wartość wszystkich produktów promocyjnych: 1042 zł
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W RAZIE PYTAŃ SKONTAKTUJ SIĘ Z LIDEREM

TWORZYMY 
LEPSZE JUTRO 

PIĘKNIE, ŻE JESTEŚ… 
ONLINE!

 
                
 Facebook @AvonPolska

Instagram @avonpolska

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO ?
SPRAWDŹ NAS W SOCIAL MEDIA!

Przygotuj się do działania i sięgaj po dodatkowe korzyści. Avon Social Training to wygodna forma 
zdobywania wiedzy – w fotelu, z kotem na kolanach, przez telefon, tablet lub laptop. 

Znajdziesz tu: 

– szkolenia online na każdy temat: kosmetyczne i sprzedażowe

– ciekawe materiały wideo 

– grafiki i materiały do umieszczenia w mediach społecznościowych

–>  Zaloguj się do Klubu Avon.
–>   Link do Avon Social Training 
         znajdziesz w menu głównym.

P I Ę K N I E,
ŻE JESTEŚ

* Oferta z ulotki jest skierowana do osób, które dołączą do Avon od 23.07 do 23.09.2020 r.
* Szczegółowe warunki programu oraz pełna oferta na pakiety katalogów są dostępne w Klubie Avon
   oraz w zamieszczonym tam regulaminie.

Nie wiesz, jak poszerzyć grono swoich klientek? 
Wykorzystaj do tego katalogi Avon. 

Skorzystaj ze specjalnej oferty dla Nowych Konsultantek.

1 pakiet 5 katalogów tylko 4 zł

• Z bieżącej kampanii - wpisz kod 70060

• Z kolejnej kampanii - wpisz kod 90555

Oferta na katalogi w cenie specjalnej jest ważna przez 6 pierwszych 
kampanii współpracy.

Z KAŻDEJ STRONY 
COŚ PIĘKNEGO

Dowiedz się, jak zwiększyć sprzedaż bez wychodzenia z domu na cyklicznych szkoleniach 

DigitaLOVEwtorki oraz Działaj Online.          

NIE testujemy 
naszych kosmetyków na zwierzętach 
nigdzie na świecie! 
Wraz ze światowymi organizacjami 
działamy w trosce o dobro zwierząt.

Wierzymy w świat, w którym kobiety mogą być 
wolne od przemocy. W ramach kampanii 
Avon Kontra Przemoc od 2008 roku przekazaliśmy 
ponad 3 mln zł na walkę z przemocą, 
w tym na działanie „Niebieskiej Linii”. 
Uruchomiliśmy też pierwszą w Polsce aplikację 
przeciwprzemocową Avon Alert.

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo 
kobiet przez 365 dni w roku. 

W ramach kampanii Avon Kontra Rak Piersi 
od 1992 roku dofinansowaliśmy już 50 000 

badań USG piersi w całej Polsce.

WSZYSTKO, CO NAJLESZE

DLA NOWYCH KONSULTANTEK

NIE TESTUJEMY
NA ZWIERZĘTACH


