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Zyskuj z każdym zamówieniem
Na start otrzymujesz 15% rabatu na zakupy niezależnie od wysokości 
zamówienia, a wraz ze zwiększającą się wartością zamówień  
możesz zyskać aż 40% rabatu!

Korzystaj z szerokiej oferty szkoleń
i materiałów dostępnych na AVON 
Connect oraz nowoczesnych narzędzi 
online na swoim telefonie, laptopie
czy tablecie.

Rozwijaj siebie  
i swój biznes

Testuj nasze nowości
jako pierwsza
Bądź na czasie z kosmetycznymi 
trendami i zawsze wyglądaj pięknie
i modnie!

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z LIDERKĄ/EM:

F 1 4 2 4 2 6 6

Zbieraj zamówienia, gdzie chcesz
i kiedy chcesz – bez wychodzenia z domu!
Skopiuj swój unikalny link do interaktywnego
iKatalogu, który znajdziesz w Klubie Avon
i roześlij go do znajomych i klientek.
 

 
                
 Facebook @AvonPolska

Instagram @avonpolska

Wysokość
zamówienia

Dostawa 
ekspresowa

1 dzień

Dostawa 
szybka

2 dni

Ekspresowa  
w punkcie

odbioru 1 dzień

Standardowa  
w punkcie 

odbioru 3 dni

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.

Darmowa dostawa już od 250 zł
oraz darmowa dostawa na drugie i kolejne zamówienia
powyżej 100 zł.

40%*
35%*

30%*
25%*

20%*
15%*

od 0 zł
do 24999 zł

od 250 zł
do 39999 zł

od 400 zł
do 84999 zł

od 850 zł
do 159999 zł

od 1600 zł
do 449999 zł

powyżej 
4500 zł

3 kroki do sukcesu
dla Nowych Konsultantek

www.avonkontraprzemoc.plwww.avonkontrarakpiersi.pl www.avonalert.pl Nie testujemy
na zwierzętach

RABAT WYPRACOWANY W JEDNEJ KAMPANII PRZECHODZI NA NASTĘPNĄ!

*Szczegółowe zasady przyznawania rabatów są dostępne w Klubie Avon.



 1  2  3
Dołącz do Avon i pobierz aplikację AVON On.
Złóż zamówienie za min. 5 zł i na dzień dobry odbierz
balsam do ciała Attraction Desire za 1 zł!

Składaj zamówienia w każdej z 4 pierwszych kampanii 
współpracy i za zakupy za min. 250 zł odbieraj  
wyjątkowe nagrody kosmetyczne - każda za 5,99 zł.

Składaj zamówienia w każdej z 4 pierwszych kampanii 
współpracy i za sprzedaż o łącznej wartości 1500 zł 
odbierz zestaw kuchenny BerlingerHaus za 5,99 zł!

• Woda perfumowana  
Attraction Desire (50 ml)

• Rabat 25% na zakupy za min. 250 zł          
– ważny przez całą kampanię*

• Zestaw Planet Spa Aromaterapia  
z lawendą i rumiankiem (maseczka, 
balsam do ciała, krem do rąk, mgiełka)

• Kompleksowa pielęgnacja na dzień 
Anew Ultimate SPF 25

• Podwójny program liftingujący okolice 
oczu Anew Clinical

• Tusz do rzęs „Euforia” Blackest Black
• Woda perfumowana  

TTA Today (50 ml)

Kampania 1

Zestaw kuchenny BerlingerHaus:
patelnia, rondel i komplet 4 noży
• Patelnia (20 x 4,5 cm) i rondel (16 x 7,5 cm; 1,2 l) - wykonane z wysokiej jakości 

kutego aluminium z potrójną warstwą granitowo-marmurową  
i ergonomicznym uchwytem; 35% oszczędności energii; do wszystkich 
rodzajów kuchenek. 

• Komplet 4 noży: szefa (20 cm), do pieczywa (20 cm), Santoku (17,5 cm)  
i uniwersalny (12,5 cm); wykonane ze stali nierdzewnej z tytanową powłoką 
nieprzywierającą.

Kampania 2

Kampania 3 Kampania 4

90712

9044990282

 

Idealny dodatek do wody 
perfumowanej Attraction 
Desire z tej samej kolekcji.

1 pakiet 5 katalogów tylko 4 zł!
• Z bieżącej kampanii – wpisz kod 70060 
• Z kolejnej kampanii – wpisz kod 90555 

Oferta obowiązuje przez 4 pierwsze kampanie współpracy.

Rozsmakuj się w sukcesach!

Wartość wszystkich produktów promocyjnych z ulotki: 677 zł.

Katalog: 

Katalog: 

Katalog: 

Katalog: 

Kampania 1 Katalog: 

Oferta z ulotki jest skierowana do osób, które dołączą do Avon od 01.01 do 31.03.2021 r. 
Szczegółowe warunki oraz pełna oferta na pakiety katalogów są dostępne w Klubie Avon 
oraz w regulaminie.

• Balsam do ciała                         
Attraction Desire (150 ml) 

 RABAT 25% 
NA

ZAKUPY

Aplikacja AVON On jest dostępna w Google Play i App Store:

* Rabat zostanie naliczony automatycznie. Twój rabat może być jeszcze wyższy (inf. na odwrocie).

9070490472

90266

Na każdym kroku do sukcesu warto 
korzystać z naszych katalogów - zamów 
w ofercie specjalnej tylko dla nowych 
Konsultantek:

+


