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David McConnell  
založil AVON 
v New Yorku, USA

milionů
 
AL/AG po celém světě

rtěnky
 
prodáme celosvětově 
každou sekundu
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největší společnost 
přímého prodeje 
kosmetiky

#14

 
odborníků a vědců  
denně pracuje 
na našich nových 
výrobcích

200+

Svou více než 130letou historií 
se AVON řadí nejen mezi špičku  
v kosmetickém průmyslu, ale zejména 
mezi průkopníky v oblasti nezávislosti 
žen a jejich podpoře ve všech oblastech 
jejich života. Dát ženám příležitost  
k vlastnímu přivýdělku, samostatnosti 
a podpořit jejich podnikavého ducha 
dlouho před tím, než jim byla uznána 
základní práva, jsou známkou 
vizionářství našeho zakladatele Davida 
McConnella.

Když v roce 1886 zakládal v malé 
newyorské kanceláři svoji kosmetickou 
firmu, najal si několik obchodních 
zástupkyň, protože věřil v sílu ženského 
kolektivu, vzájemného sdílení,  
v neuvěřitelné odhodlání žen jít si za 
svými sny. Odkaz našeho zakladatele 
ctíme dodnes. Pomáháme ženám žít 
lepší život. Pomáháme jim uspět 
– přesně podle jejich představ 
a pravidel.

Svůj závazek vůči ženám bereme vážně. Založili jsme celosvětový program 

#stand4her,
jehož cílem je změnit k lepšímu životy 100 milionů žen po celém světě. 

 
www.stand4her.com

Blahopřejeme! 
 
Právě jste začala psát svůj příběh s AVONem. Vydala jste se na cestu, během které si můžete 
plnit své sny a naplno využít svůj potenciál. Na cestu plnou krásy, zábavy a poznání, na jejímž 
konci může být víc než jen nový koníček. Těšit se můžete na objevování našeho širokého 
portfolia výrobků, ve kterém si najdete nejen Vy své favority, na skvělé výhody, a pokud budete 

chtít, i na osobní rozvoj.

Záleží jen na Vás, pro co se rozhodnete. 
Podporovat ženy na jejich cestě k nezávislosti je naším posláním již více než 130 let. 

Věříme v sílu žen a jejich potenciál dosáhnout všeho, co si přejí. Stačí jen naplno rozvinout to,
co mají v sobě – lásku, sdílení a cílevědomost. Jejich příběhy jsou naší největší inspirací. 

Užívejte si svět krásy podle sebe. Pro zábavu. Naplno. Online. Offline. Kdykoliv
a kdekoliv. Budeme stát po Vašem boku a podporovat Vás v plnění Vašich snů.

vítejte ve světě krásy, 
barev, vůní a nekonečných 

příležitostí.

AvoN 
je více než krása …

1



2 5 63 41
Objevte, co všechno Vám 

AVON nabízí. Širokou nabídku 
produktů, slevy, speciální 

nabídky, motivace 
a mnoho dalšího. 

V AVONu neznáme limity. 
Proto jsou Vaše možnosti 

neomezené. 

ZAMILUJTE SE MAXIMALIZUJTE 
SVŮJ POTENCIÁL

POZNEJTE
AVON 

SDÍLEJTE 
A DOPORUČUJTE

POZNEJTE TO 
NEJLEPŠÍ

ODHALTE 
NEKONEČNÉ 

PŘÍLEŽITOSTI

1.  Prohlédněte si aktuální 
katalog, seznamte se 
s našimi novinkami 
a skvělými nabídkami 
a vyberte si to nejlepší 
pro sebe a své blízké.

2.  Jděte na www.avon.cz, 
přihlašte se do Online 
kanceláře a udělejte si 
radost první objednávkou.

3.  Připravte se na další 
kampaň a objednejte si 
výhodnou sadu katalogů 
za 45 Kč.  
Více na str. 5.

1.  Objednejte si sadu Get 
ready a oslovte s ní Vaše 
potencionální zákazníky  
Více na str. 5.

2.  Chcete se o AVON 
výrobcích dozvědět více? 
Prohlédněte si krátká videa  
v sekci AVON Online trénink  
v Online kanceláři.

3.  Poznejte dámy se stejnou 
vášní pro kosmetiku 
a vyzkoušejte naše 
novinky během příjemného 
posezení. Zúčastněte se 
obchodního setkání.

1.  Máte už své oblíbené 
výrobky? Neváhejte 
je doporučit svým 
kamarádkám a známým.

2.    Seznamte se s nabídkami 
#BFF. Poznejte výrobky, 
které nejlépe fungují spolu. 

3.  Rozdejte co nejvíce 
katalogů. Více katalogů 
= více zákazníků.
Vyzkoušejte mobilní katalog, 
který můžete snadno 
sdílet se všemi svými 
kamarádkami.

1.  Sledujte AVON na sociálních 
sítích. Likujte. Sdílejte. 
Inspirujte se.

2.  Využijte své sociální sítě 
pro získávání nových 
objednávek. Doporučte své 
oblíbené výrobky. Sdílejte 
aktuální katalog. Možnosti 
jsou neomezené.

3.  Jste na sociálních sítích 
nováček? Přečtěte si 
digitální tipy v platformě 
AVON Online trénink.

1.  Prémiové výrobky přináší 
prémiové příležitosti.  
Naučte se je prodávat.

2.  Zapojte se do Akademií 
Anew, Desitillery nebo i 
Akademie umění prodeje 
vůní v sekci AVON Online 
trénink. Poznejte naši 
nejnovější a nejúspěšnější 
kosmetiku. 

3.  Míříte výš? Certifikujte se 
na získání extra slevy 
+10 % na exkluzivní 
výrobky Mission.

1.  Otevřete si svů Obchod 
AVON oline, získejte nové 
zákazníky a zvyšte efektivitu 
své práce. 

2.  Máte vyšší cíle? Seznamte 
se s benefity našeho VIP 
klubu a vyražte s námi 
na dovolenou.

3.  Probudila jste v sobě 
obchodního ducha? 
Informujte se o pozici Sales 
Leadera a vybudujte si svůj 
vlastní tým a byznys. 

3 JEDNODUCHÉ       KROKY K VAŠÍ ÚSPĚŠNÉ KAMPANI

Poznejte AVON   krok za krokem.

Zamilujte se do našich 
výrobků. Vyzkoušejte ty 
nejprodávanější výrobky, 

které si zíkaly srdce našich 
zákazníků. 

 

Podělte se se svými 
kamarádkami o své 
oblíbené výrobky.  
Vlastní doporučení  
nejlépe prodává.

 
 

Seznamte se s našimi 
prémiovými výrobky Anew, 
Mission a Distillery. Poznejte 

to nejlepší pro sebe i své 
zákaznice.

Online svět Vám pomůže 
maximalizovat Váš obchod. 

 Od nových zákazníků 
 Vás dělí jen pár kliků.
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Odměňte se hned 
na začátku Vaší cesty. 

Sesbírejte si dárky v hodnotě 4 731 Kč 
v programu Moje AVON přivítání

Vyhrazujeme si právo na změnu dárků v programu Moje AVON přivítání.

Konkrétní dárek se dozvíte ve své Online kanceláři. Odměnu získáte automaticky v objednávce, ve které splníte výšku 
objednávky stanovenou pro danou kampaň. V případě, že v některé kampani nesplníte podmínku objednávky, 

ale objednáte min. za 600 Kč, v programu pokračujete dál. 

Dárek za

1. KAMPAň 

Součet
objednávek:

1 000 Kč

Dárek za

4. KAMPAň 

Součet
objednávek:

1 200 Kč

Dárek za

2. KAMPAň 

Součet
objednávek:

1 000 Kč

Dárek za

5. KAMPAň 

Součet
objednávek:

1 300 Kč

Dárek za

3. KAMPAň 

Součet
objednávek:

1 100 Kč

Dárek za

6. KAMPAň 

Součet
objednávek:

1 400 Kč

Extra slevy 
z katalogových cen 
na výrobky podle výšky 
Vaší objednávky.
 (str. 8) Využijte slevy na zájezdy, 

parkování u letiště 
a cestovní pojištění.

Zřiďte sobě i svým nejbližším 
výhodné tarify s neomezeným 

voláním.

Ušetřete na energiích díky 
AVONu. Snadno a rychle.

Registrací v AVONu získáte: Navíc bENEfItY 
od partnerů 

POUzE PRO VáS!

Motivační 
programy  
a speciální nabídky.
(str. 4-5)

100% záruka 
na všechny výrobky.
Možnost vrácení 
do 90 dní bez uvedení 
důvodu. 
(Více ve Vaší Online kanceláři)

Možnost platby
na fakturu  
(str. 17)

Přístup 
do platformy 
AVON Online 
trénink.
Najdete zde kosmetické 
tutoriály a kosmetické, 
digitální i obchodní tréninky. 

Více informací o benefitech 
naleznete ve své Online kanceláři. 

Tuto výhodnou sadu naleznete každou kampaň ve FOCUS magazínu, a je pečlivě 
sestavena tak, aby co nejvíce podpořila Vaše obchodní příležitosti. Těšit se můžete 

na novinku z následující kampaně, letáčky se vzorkem a na katalogy 
nadcházející kampaně. 

Novinka  
Představte novinku z nadcházející  
kampaně všem kosmetickým nadšencům  
ve Vašem okolí. Použijte jako nejsilnější prodejní 
argument vlastní doporučení i zkušenosti  
s novým výrobkem. V AVON online tréninku 
si projděte ucelené informace o kagegorii, do 
které spadá novinka.

Katalogy  
5 katalogů na následující kampaň Vám 
pomůže oslovit a získat nové zákazníky, a tím 
navýšit Vaši objednávku. Stačí mít katalog vždy 
u sebe a rozdat jej při každé vhodné příležitosti 
novým i stávajícím zákazníkům. 

Vzorky 
5 vzorků novinky v sobě skrývá ohromný 
obchodní potenciál. Nechte své zákaznice 
vzorek vyzkoušet, zeptejte se na jejich názor  
a doporučte jim nákup výrobku na základě 
jejich zkušeností.

Připravte se na další kampaně a oslovte 
Vaše nové zákazníky se sadou Get ready! 

Úspěch přeje připraveným.

Jak se sadou Get ready dosáhnout 
maximálního úspěchu?

5x

5x

1x
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Zamilujte    se do krásy!

Informace o produktech a symboly na obalech 

Symbol otevřené knihy označuje, že bližší 
informace o výrobku se nacházejí jinde 
na balení výrobku (např. na vnitřní straně 
krabičky).

PaO symbol označuje období (v počtu 
měsíců), do kdy by měl zákazník ode dne 
otevření výrobku výrobek spotřebovat. 
Minimální trvanlivost všech zatím 
neotevřených kosmetických výrobků 
AVON přesahuje 30 měsíců od data 
výroby uvedeného na obalu každého 
výrobku. Data uvedená na obalu výrobků 
jsou data výroby.

Symbol udává, že nálepka na obalu 
výrobku je odlepovací a na její vnitřní straně 
se nacházejí dodatečné informace.

DEKORATIVNÍ 
KOSMETIKA
V naší široké nabídce dekorativní 
kosmetiky si najde svůj styl  
každá žena. Inspirujte se luxusní 
značkou Luxe, elegantní 
značkou AVON True,  
ale i odvážnou značkou 
mark. nebo dívčí Colour Trend. 

VŮNě 
Naše vůně jsou vytvořené ve 
světových laboratořích a při jejich 
zrodu stojí často světoví návrháři 
i známé osobnosti. Mezi naše 
bestsellery patří značky Avon  
Eve, Little Black Dress,  
Pur Blanca, Mesmerize, Avon 
Attraction, Today Tomorrow 
Always.

PLEťOVÁ 
KOSMETIKA 
Kvalitní výrobky v péči 
o pleť jsou naší prioritou. 
Používáme více jak 
30 patentovaných 
technologií a díky 
tomu patříme mezi 
světové lídry v inovaci 
kosmetických výrobků. 
Značky, pod kterými 
nabízíme pleťovou péči, 
jsou ANEW, AVON True 
Nutra Effects, Naturals, 
Clearskin, Planet Spa, 
Avon Care. 

MóDA, wELLNESS 
A DOMÁCNOST
Sledujeme nejnovější trendy,  
a tak v naší nabídce nechybí  
ani módní oblečení a doplňky, 
ale také fitness a doplňky do 
domácnosti. 

PÉČE O VLASY 
Nemalou pozornost 
věnujeme vývoji vlasové 
kosmetiky. Ze široké nabídky 
značek Advance Techniques 
a Naturals Planet Spa 
si jistě vyberete svůj 
oblíbený výrobek. 

TěLOVÁ 
KOSMETIKA 
V tělové kosmetice se 
zaměřujeme na všechny 
aspekty v péči o tělo. Ať už 
je to péče o ruce, nohy, tělo 
anebo koupel a sprcha.  
To vše najdete zastoupené 
v skvělých značkách Planet 
Spa, Naturals, Senses, 
Footworks, Skin So Soft,  
Avon Care a Encanto. 
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Pokud v průběhu stejné 
kampaně pošlete více 
objednávek a některou 
z objednávek dosáhnete 
kumulativně na vyšší slevu, 
tato vyšší sleva Vám bude 
uplatněna.

Příklad:
Ve své první kampani pošlete další 
objednávku v hodnotě 600 Kč. 
Kumulativně tedy Vaše objednávka 
v kampani dosáhla hodnoty 1 300 Kč 
(700 Kč + 600 Kč). Na svoji druhou 
objednávku v hodnotě 600 Kč tedy 
získáváte slevu 15 %.

2 

Výše slevy, kterou jste 
získala v předcházející 
kampani, se Vám přenáší 
do další kampaně, pokud 
hodnotou aktuální 
objednávky nedosáhnete na 
slevu vyšší.

Příklad A:
Ve své druhé kampani pošlete svou 
první objednávku v hodnotě 900 Kč.  
Na tuto objednávku Vám bude 
uplatněna sleva 15 %, kterou jste si 
přenesla z minulé kampaně.

Příklad B:
Ve své druhé kampani pošlete svou 
první objednávku v hodnotě  
2 500 Kč. Na tuto objednávku Vám 
bude uplatněna sleva dle slevové 
struktury 20 %, protože převyšuje 
přenášenou slevu z minulé kampaně.

3 

30 % 25 % 20 % 15 % 10 %

Výška
objednávky

7 500 Kč
a

více

3 500 Kč
až

7 499 Kč

2 400 Kč
až

3 499 Kč

1 000 Kč
až

2 399 Kč

0 Kč
až

999 Kč

Sleva

Maximalizujte
svou objednávku i  SLEVU!

Na svoji první objednávku 
získáváte slevu dle výše 
uvedené slevové struktury.

Příklad:
Ve své první kampani pošlete svou první 
objednávku v hodnotě 700 Kč = získáte 
na ni slevu 10 %. 

1 

Ve Vaší druhé a dalších 
kampaních se výše Vaší 
slevy odvíjí od kumulativní 
hodnoty objednávek 
a Vaše sleva se přenáší do 
další kampaně. V případě, 
že v některé  z kampaní 
nebudete aktivní, žádnou 
slevu do další kampaně si 
nepřenášíte a začínáte  
stejně jako v bodu 1.

4 

Buďte vždy v obraze.

AVON ONLINE TRÉNINK

Rozvíjejte 
své schopnosti.

Využijte AVON Online trénink 
ve Vaší Online kanceláři. Stačí 
si vybrat dle Vašich časových
možností, preferencí i Vašeho 
vysněného cíle ten správný 

trénink. 
Můžete tak kdykoliv a kdekoliv 

rozvíjet své kosmetické 
znalosti i obchodní 

dovednosti.

Všechny informace
na jednom místě.  

 
Najdete zde nejen aktuální 

informace o Vašich 
objednávkách, jejich platbě 

a doručení, ale i správu 
Vašeho účtu, přehled 

akčních nabídek, informace 
o motivačních programech, 
benefitech a mnoho dalšího.

ONLINE KANCELÁŘ

Sledujte 
a sdílejte.

 
Na našich sociálních sítích 

 najdete nejen žhavé novinky 
kampaně, kosmetické tipy 

a tutoriály od profesionálních 
vizážistů, ale dostanete se 

i do zákulisí výjimečných akcí 
a exkluzivních spoluprací 
 s celebritami a beauty 

blogerkami. 

SOCIÁLNÍ SÍTě

Nevíte si rady, 
jak poslat svou 
objednávku?

Přečtěte si manuál 
v Rádci 24/7, který 

snadno najdete 
v Online kanceláři 
v sekci Zákaznický 

servis, nebo 
kontaktujte náš 

zákaznický servis, 
kde Vám rádi 

poradíme.

TIP!

Těšit se můžete 
na tréninky:

KOSMETICKÉ

OBCHODNÍ

DIGITÁLNÍ8 9



Mission Y 
doporučeno 
pro pleť 30+

Poznejte to nejlepší.

Nákupem jakéhokoliv výrobku 
Mission (nevztahuje se na vzorky 

a tištěné materiály) získáváte svou 
objednávku s doručením zdarma! 
Nebudete platit doručovací poplatek 

na adresu nebo na poštu.

Neváhejte Mission představit 
 svým zákaznicím.

Buďte vždy připravena! 
Zakupte si katalog Mission 
za 19 Kč  | Obj. č. 88302
 
Leták pro zákazníky Mission  
za 3 Kč   | Obj. č. 88328

TIP!

Anew tréninky
 v sekci AVON 

Online trénink 

Balíček 
Anew Expert 
 - vzorečky 

a Anew Expert příručka 

Seznamte se s prémiovou značkou pleťové 
kosmetiky Anew a naučte se ji správně 

nabízet. 

Absolvujte úspěšně tréninkový program Anew 
Academy, který najdete v platformě AVON 

Online trénink a získejte balíček 
Anew Expert.

Objevte to nejluxusnější 
z našeho portfolia - exkluzivní japonskou 

kosmetiku Mission.

Staňte se odbornicí na japonské rituály, 
certifikujte se a za prodej výrobků Mission 

budete získávat o 10 % vyšší slevu.

Mission Eclat 
doporučeno 
pro pleť 45+

Založte si svůj  
online obchod.  
Snadno a zcela 

zdarma!

Rozjeďte to ve velkém.  
Díky svému Obchodu 
AVON online můžete 
získávat snadno nové 
zákazníky a ty stávající 

obsluhovat kdykoliv 
a kdekoliv.

Od nových příležitostí 
Vás dělí 10 minut, které 
na založení obchodu 
budete potřebovat.

Chcete svoji vášeň 
pro kosmetiku 

proměnit ve vlastní 
byznys?

Ráda byste si 
vybudovala vlastní 

tým beauty nadšenců, 
rozvíjela nejen Vaše 

kosmetické znalosti, ale 
i obchodní dovednosti 
a získala tak odborné 
tréninky, materiálovou 
podporu, ale i finanční 

bonusy? 

Zjistěte více o pozici 
Sales Leadera. 

A co takhle užít si
dovolenou zdarma?  

Pokud ráda posouváte 
své hranice a míříte 
vždy výš, je pro Vás 

určen klub pro nejlepší 
AL/AG - VIP klub.

Přidejte se k těm 
nejlepším a užívejte si 
zdarma kosmetické 

novinky či doručení na 
adresu, speciální slevy 
na výrobky, hodnotné 
ceny anebo dovolenou 

snů. 

OBCHOD AVON ONLINE VIP KLUB SALES LEADER

Odhalte nekonečné
možnosti.

Staňte se expertem na nejnovější řadu 
kosmetiky Distillery. Absolvujte AVON 
Distillery Akademii a osvojte si tipy, jak 
inspirovat Vaše zákazníky k nákupu této 

jedinečné řady. 

Po absolvování akademie na Vás čeká 
užitečná prodejní sada (příručka Distillery 
a vzorečky), kterou obdržíe ve své příští 

objednávce. 

Distillery tréninky
 v sekci AVON 

Online trénink 

Prodejní sada 
Distillery 

 - vzorečky, Distillery 
příručka 
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Pomocníci na Vaší cestě 
k úspěchu. 

VZORKY

 KATALOG A FOCUS MAGAZÍN

PRŮVODCI KOSMETICKÝMI ŘADAMI LOGO PŘEDMěTY

Katalogy

Stálá nabídka  

Sada 5 ks
katalogů 
Speciální sada  
katalogů pouze  
pro nové AL/AG.  
Platí pouze v 1.-6.  
kampani spolupráce.

Obj. č. 80150
Netto cena: 45 Kč

Průvodce dekorativní 
kosmetikou
Obj. č. 80192 | Netto cena: 39,90 Kč

Leták s nabídkou 
logo předmětů

Obj. č. 80176 |  Netto cena: 2 Kč

Igelitová taška AVON
Velká (1 ks)  |  Obj. č. 38570
Netto cena: 6 Kč

Střední (5 ks) | Obj. č. 39214
Netto cena: 23 Kč

Malá (10 ks)  |  Obj. č. 38158
Netto cena: 17 Kč

Katalogy Mission
Katalogy | Obj. č. 88302
Netto cena: 19 Kč 
 
Leták pro AL/AG | Obj. č. 88310
Netto cena: 3 Kč 
 
Leták pro zákazníky | Obj. č. 88328
Netto cena: 3 Kč

FOCUS magazín
Nenechte si uniknout důležité 
informace ke kampaním. FOCUS 
Magazín je distribuován zdarma 
pro nové AL/AG v 1.-6. kampani 
spolupráce. Od 7. kampaně jej 
získáte zdarma s objednávkou 
nad 2 500 Kč, nebo si jej můžete 
zakoupit za 6 Kč.

1 ks 20 Kč/ks
2 - 5 ks 15 Kč/ks
6  - 10 ks 12 Kč/ks
11 - 19 ks  9 Kč/ks
20 - 59 ks      8 Kč/ks
60 více ks  6 Kč/ks
 

Zažijte hvězdný start!

Nejvýhodnější sada 10 ks 
katalogů na další 2 kampaně. 
1 katalog Vás tak přijde 
na pouhých 4,50 Kč. 

Do Klubu hvězd vstupují noví AL/AG, kteří 
ve svých prvních dvou kampaních objednají 
a jejich kumulativní hodnota objednávek bude 
minimálně 2 800 Kč.

NOMINACE

Máte ráda výzvy a úspěch? Pokud je 
Vaše odpověď ANO, Klub hvězd je to 
pravé pro Vás! Zařaďte se mezi naše 
nejúspěšnější nováčky a vychutnejte 
si speciální výhody a péči.

Mobilní katalog  
Jednoduše ho sdílejte 
se svými přáteli pomocí 
WhatsAppu, e-mailu 
nebo Facebooku.
Jejich objednávky pak 
snadno odešlete do své 
Online kanceláře. 
Využijte především 
vlastní Mobilní katalog, 
se kterýmmohou Vaši 
zákazníci nakupovat 
přímo u Vás.

Speciální sada
44 ks vzorků

Váháte Vy nebo Vaše 
zákaznice, který výrobek 
z naší nabídky si vybrat? 
Využijte naší široké nabídky 
vzorků.  
 
Pro nováčky jsme vytvořili  
speciální sadu 44 ks vzorků  
z různých kategorií za 
pouhých 90 Kč. 
 
Obj. č. 84202  
 
Máte-li zájem o další 
vzorky, kompletní nabídku 
naleznete ve Focus 
magazínu.

VÝHODY

EXKLUZIVNÍ POZVÁNKA

Obj. č. 80168 
Netto cena: 
45 Kč10 katalogů  |  Obj. č. 80168 

Netto cena: 45 Kč

Buďte aktivní ve své 3. a 4. kampani 
s kumulativní hodnotou objednávek minimálně 
3 200 Kč a v následujících dvou kampaních 
můžete využít speciální výhody.

Pozvání na 
setkání šité 
na míru těm 
nejlepším,  
kde se dozvíte, 
jak dále  
úspěšně růst.

I během 2. výzvy 
budete mít možnost 
využít speciálního 
setkání a dozvědět 
se víc o tom, 
jak odměňujeme 
a podporujeme
ty nejúspěšnější.

Výhody jako 
naši VIP  
AL/AG! 45% 
sleva na 
novinky a 30% 
sleva na Logo 
výrobky.

Nejvýhodnější 
sada 10 ks 
katalogů na další 
2 kampaně.  
1 katalog Vás 
tak přijde 
na pouhých 
4,50 Kč. 

VÝZVA1. 

VÝHODY

Obj. č. 91199 
Netto cena: 29 Kč

Završte svůj úspěšný start dárkem v hodnotě 
2 050 Kč jen za 29 Kč!  Buďte aktivní ve 
své 5. a 6. kampani s kumulativní hodnotou 
objednávek minimálně 3 600 Kč. 

Sada Anew za úspěšné 
splnění 2. výzvy

VÝZVA2. 

VÝHODY

Uvedené ceny jsou netto ceny.Detailní informace a podmínky Klubu hvězd Vám budeme průběžně komunikovat také e-mailem.

Splněním nominace vstupujete do Klubu 
hvězd a získáváte příležitost splnit 1. výzvu.
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VÍCE záKAzNÍKŮ = VYŠŠÍ ObJEDNáVKA  
Vaši potenciální zákazníci jsou všude kolem Vás! Neváhejte oslovit nejen své blízké přátele, 
ale i známé, se kterými se vídáte nepravidelně, kolegy v práci, maminky ze školy a v neposlední 
řadě také sociální sítě. Stačí se jen rozhlédnout.

Jak na vyšší objednávku? Moji zákazníci:

Vypočtěte si vlastní slevu

2.  KAtALOG JE KLÍČEM K VAŠEMU ÚSPĚCHU 
Připravte se na každou kampaň a zakupte si zvýhodněnou sadu katalogů pro nové  
AL/AG. Katalog mějte vždy u sebe, neváhejte jej představit a doporučit to nejlepší. 
Znásobte své příležitosti rozesláním mobilního katalogu na své kontakty!  
Můžete tak získat objednávku od těch, se kterými se nemáte možnost vidět osobně.

3.  zAMĚŘtE SE NA PRÉMIOVÉ VÝRObKY A SADY #bff 
Seznamte se s nabídkou našich prémiových výrobků a naučte se je prodávat. Prodejem 
jednoho krému nebo vůně získáte tolik, jako prodejem 10 levných výrobků. Absolvujte 
Anew i Distillery Akademii, certifikujte se na Mission a doporučujte sady #BFF. Získejte 
maximum z času, který investujete. 

4.  zALOŽtE SI ObCHOD AVON ONLINE 
Získávejte nové zákazníky jednoduše online. Založte si svůj Obchod AVON online.

Průměrná  
zákaznická 
objednávka 

Vaši zákazníci Celková
objednávka

550 Kč

Výše slevy

2 750 Kč 20 %

Vaše sleva

550 Kč

Vaše sleva
Počet 
zákazníků

Průměrná  
zákaznická 
objednávka Sleva v %

Kč % Kč

Celková
objednávka

Kč

Sociální sítě Škola/školkaHobbyPráce

    KATALOG   
MOBILNÍ  

KATALOG
NABÍDKA 
NA MÍRU

DATUM  
NÁVŠTěVY

Rodina

1.

2.

3.

4.

5.

Nejbližší přátelé

1.

2.

3.

4.

5.

Sousedé

1.

2.

3.

4.

5.

Přátelé na sociálních sítích

1.

2.

3 .

4 .

5.

1
 

.

Ostatní

1.

2.

3.

4.

5.
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Dodatečné poplatky: 

MANIPULAČNÍ 
POPLATEK

50 Kč
 

ke každé 
objednávce

 nižší než 600 Kč. 

DOBÍRKOVÝ 
POPLATEK

30 Kč
 

ke každé 
objednávce 

s platbou na dobírku.  

POPLATEK 
ZA NEPŘEVZATOU 

ZÁSILKU

120 Kč
 

k objednávkám, které 
nejsou převzaté od kurýrní 

služby/vyzvednuty 
 na poště.

Ve Vaší první kampani neplatíte doručovací 
poplatky za doručení na adresu ani na poštu. 

TIP!

Jak objednám? 

Jak mi zásilka přijde?

ZPŮSOBY DORUČENÍ

ZPŮSOBY OBJEDNÁNÍ 
KDY 

OBJEDNÁVKU 
DOSTANETE

POPLATEK  
ZA DORUČENÍ POZNÁMKA 

Na adresu 

Každý pracovní den  
kampaňe do 11:00 hod. 

Poslední den kampaně 
do 18:00 hod.

2 pracovní dny 
po fakturaci*

3 pracovní dny 
po fakturaci

   45 Kč  
–       k objednávkám
   nad 3 500 Kč 
   se neúčtuje

Doručuje kurýr

Expresní 
objednávka  
na adresu 

Každý pracovní den kampaně 
do 18:00 hod., kromě 1. dne 
kampaně

2 pracovní dny  
po fakturaci 

55 Kč  
–  ke všem 

objednávkám   
Doručuje kurýr

Na poštu/Výdejní 
místa INTIME 

Každý pracovní den  
kampaně do 11:00 hod.

Poslední den kampaně 
od 11:00 do 21:00 hod.

2 pracovní dny  
po fakturaci*

3 pracovní dny 
po fakturaci 

20 Kč  
–  k objednávkám  

nad 1 500 Kč  
se neúčtuje 

Objednávka je uložena 
na poště 7 dnů,  
4 pracovní dny na 
výdejních místech 
INTIME  

ONLINE KANCELÁŘ

Na www.avon.cz 
se v horním rohu přihlásíte do 
světa krásy AVON. Přihlašte se 

do sekce Online kancelář 
a klikněte na horní liště na 

 „Nová objednávka“.

SMS

SMS na tel. číslo:
 +420 734 646 646

Tvar SMS je následující: 
 

O jako Objednávka(mezera) 
ČÍSLO KAMPANĚ(mezera) 

ČÍSLO AL/AG(mezera) 
ČÍSLO VÝROBKU(mezera) 

POČET KUSŮ(mezera)

TELEFONICKY

Zavolejte na linku 
Zákaznického servisu 

 a zadejte Vaši 
objednávku podle 

pokynů hlasové služby.  
Tel. č.: +420  296 396 363

Vodafone: +420 777 115 417
T-mobile: +420 724 154 961

O2: +420 602 655 007

Aktuální termíny doručení sledujte vždy ve své Online kanceláři v kampaňovém kalendáři. 
Seznam výdejních míst INTIME naleznete ve své Online kanceláři.

* Při zaslání objednávky 1. den kampaně (čtvrtek) je zásilka dodána za 3 pracovní dny.

Jak zaplatím? 

DOBÍRKA

Úhrada při převzetí zásilky,  
a to buď v hotovosti anebo 

platba kartou. AL/AG  
do 18 let není účtován 
poplatek za dobírku. 

FAKTURA

Platba kartou online, 
bankovním převodem, 

vkladem na účet, 
složenkou typu A. 

Splatnost faktury je 
14 dní od plánovaného 

termínu doručení zásilky podle 
kampaňového kalendáře.

Kreditní limit v 1. a 2. kampani 
je 3 000 Kč.

Ve 3. a 4. kampani je navýšen 
na 6 000 Kč. 

V dalších kampaních 
 je navýšen na 12 000 Kč.
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AVON je společností, jejímž posláním je podporovat ženy. 
Pomáháme jim plnit si sny, růst a také podáváme

 pomocnou ruku v těžkých životních situacích. 

Každý rok organizujeme AVON Pochod za zdravá prsa, díky kterému finančně  
podporujeme neziskové organizace, které pomáhají ženám s rakovinou prsu.

Koupí a nabízením předmětů se symbolem stužky, charitativního trička 
 a účastí na AVON Pochodu, přispějete i Vy a Vaše zákaznice.  

Výtěžek z prodeje těchto produktů putuje organizacím Aliance žen 
s rakovinou prsou, Mamma HELP a AMA - Asociace mamodiagnostiků ČR. 

Staňte se i Vy nositelkou naděje a podporujte s námi dobrou věc.

Telefonní čísla zákaznického servisu:

Pevná linka:  +420 296 396 363
O2:   +420 602 655 007
Vodafone:  +420 777 115 417
T-Mobile:  +420 724 154 961

Skype hovor z Vaší Online kanceláře je zdarma.

Zóna:Moje číslo AL/AG: 

Můj Sales Leader:

Kontakt:

Zónový manažer:

Kontakt:

Pokud se chcete dozvědět o dalších možnostech spolupráce ve světě krásy AVON, 
kontaktujte svého Sales Leadera:

Důležité kontakty
AVON Cosmetics, spol. s r. o.

Amazon Court
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8 - Karlín

Kampaňový kalendář 2020

Pomáhejme  
společně!

www.zdravaprsa.cz

AVON Pochod

AVON Pochod

Leden K1 / K2

Po Út st Čt Pá so Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Únor K2 / K3 / K4

Po Út st Čt Pá so Ne

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

Březen K4 / K5

Po Út st Čt Pá so Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Duben K5 / K6 / K7

Po Út st Čt Pá so Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Květen K7 / K8

Po Út st Čt Pá so Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Červen K8 / K9

Po Út st Čt Pá so Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Červenec K9 / K10 / K11

Po Út st Čt Pá so Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Srpen K11 / K12

Po Út st Čt Pá so Ne

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Září K12 / K13 / K14

Po Út st Čt Pá so Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Říjen K14 / K15

Po Út st Čt Pá so Ne

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Listopad K15 / K16 / K17

Po Út st Čt Pá so Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Prosinec K17 / K1 2021

Po Út st Čt Pá so Ne

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Oslavte s námi sílu a krásu žen 
na jubilejním 20. ročníku AVON Pochodu!

Přidejte se k nám a pojďte s námi

6. 6. 2020 
na AVON Pochod v Praze.
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Poznámky Poznámky
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AVON Cosmetics, spol. s r. o.
Karolinská 661/4

186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

Tel.: +420 296 396 363
O2: +420 602 655 007

Vodafone: +420 777 115 417
T-mobile: +420 724 154 961


