15% RABATU NA START
W tej podróży miej zawsze pod ręką:

APLIKACJĘ AVON ON

Po zalogowaniu do Klubu Avon otrzymujesz od nas rabat na zakupy.
Im wyższa wartość zamówień, tym większa Twoja zniżka:

Przeczytaj o niej w Kroku 1.

iKATALOG - TYLKO W AVON ON
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!

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

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Inspiracje, nowości, rozmowy i spotkania
w gronie ekspertów i pasjonatów. Dołącz na:

Instagram @avon_polska
Facebook @AvonPolska

KATALOGI DRUKOWANE
Dla tych, którzy lubią tradycyjnie – usiąść
z kawą i na spokojnie przekartkować :)

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

20%

15%
od 0 zł

do 24999 zł

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!
Grudzień 2021 to ostatnia kampania na skorzystanie z rabatu
gwarantowanego

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.
WSKAZANE WARTOŚCI RABATÓW ORAZ TABELA DOSTAW OBOWIĄZUJĄ
DO KOŃCA KAMPANII GRUDZIEŃ 2021; SZCZEGÓŁY W KLUBIE AVON

Szczegóły oferty na pakiety katalogów dostępne
w regulaminie.

KONTAKT DO TWOJEJ LIDERKI LUB LIDERA:
www.avonkontrarakpiersi.pl
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www.avonkontraprzemoc.pl

www.avon.pl

www.avonalert.pl

Nie testujemy
na zwierzętach

Doceniamy Twoje
zaangażowanie!

1

2

Avon ON to podstawa w prowadzeniu biznesu
oraz warunek do odebrania nagród z tej ulotki – w każdej
kampanii złóż min. 1 zamówienie na dowolną kwotę przez
aplikację, aby móc odebrać nagrodę.*

Zeskanuj kod QR
i pobierz aplikację:

3

Składając zamówienie za min. 250 zł w każdej
z 3 pierwszych kampanii współpracy, zyskujesz dostęp
do atrakcyjnej nagrody.

Kampania 1

Składaj zamówienia w ciągu 3 pierwszych kampanii
współpracy o łącznej wartości 1200 zł i odbierz
luksusowy zestaw kosmetyków Avon.

Katalog:

Woda perfumowana Attraction, 50 ml
• Zmysłowy zapach dla kobiet
z naszej bestsellerowej kolekcji
o kuszących nutach wytrawnych
jeżyn, piżma i ambry waniliowej.

On

za 599 zł

APLIKACJA AVON ON

Kod do zamawiania: 76117

to pierwszy krok na drodze do
sukcesu w dzisiejszym, coraz
bardziej internetowym świecie
piękna i kosmetyków.

Kampania 2

Pobierz aplikację na swój telefon,
zaloguj się jak do Klubu Avon i złóż
zamówienie - nagrody czekają!
Na dobry początek:

Katalog:

Zestaw 2 kosmetyków:

Prezent
powitalny

Katalog:

Odżywczy krem do twarzy, rąk i ciała
z masłem kakaowym, 400 ml
Uniwersalna pielęgnacja
dla całej rodziny

za 1 zł
przy zakupach za min. 5 zł
w pierwszej kampanii współpracy.
Kod do zamawiania: 76109

• Podwójny program liftingujący
okolice oczu Anew (żel na powieki,
krem pod oczy), 2x10 ml
• Tusz Geniusz 5w1 w odcieniu
Blackest Black

Oferta z ulotki jest skierowana do osób, które dołączą do Avon w kampaniach październik - grudzień 2021.
Szczegółowe warunki programu oraz oferty na pakiety katalogów są dostępne w Klubie Avon i w regulaminie.

Woda perfumowana Far Away Glamour dla Niej, 50 ml
Woda toaletowa Wild Country dla Niego, 75 ml
Odmładzająca kuracja do twarzy w ampułkach Anew, 7x1,3 ml
ULTRAkremowa szminka w odcieniu Twinkle Pink

za 599 zł
Kod do zamawiania: 76141

za 5 zł
99

Kod do zamawiania: 76125

Kampania 3

Katalog:

Zestaw 2 kosmetyków:
• Rozświetlająco-odmładzające Serum
do twarzy Anew z 10% witaminą C,
30 ml
• Ultramatowa szminka Avon Ultra
w odcieniu Ruby Kiss

za 599 zł
*Nagrodę w programie możesz zamówić w dowolny sposób – przez aplikację Avon On lub w Klubie Avon.

W zestawie:
•
•
•
•

Kod do zamawiania: 76133

WAŻNE! Kończąc program „Pięknie, że jesteś” (po osiągnięciu
min. 1200 zł wartości zamówień) automatycznie wchodzisz na
ekskluzywny Poziom Złoty w nowym programie Avon NAGRADZA!
Zyskujesz wiele przywilejów, w tym:

GWARANTOWANY
RABAT 27%

DARMOWA DOSTAWA
DLA ZAMÓWIEŃ
JUŻ OD 100 ZŁ

…. oraz wiele innych korzyści.
Więcej informacji w Klubie AVON od października 2021.

NOWOŚĆ KAMPANII
ZA 9,99 ZŁ

