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Přidejte se k nám a poznejte 
sílu krásy, která mění 
životy žen k lepšímu.



Již více než 135 let využíváme sílu krásy, abychom zlepšili životy  
žen. Věříme v lepší svět pro ženy, který je tak lepším světem pro všechny. 

AVON je značka, od které mnozí příliš neočekávali a nyní nemohou odtrhnout oči. 
Z podomního prodejce parfémů jsme se stali světovou jedničkou v prodeji vůní.  

Od jednoduchého pleťového krému jsme došli až k objevu ProtinoluTM. Dali jsme ženám 
možnost výdělku mnohem dříve, než měly právo volit, a darovali jsme již více než 1 miliardu 

dolarů do projektů na pomoc ženám. V roce 2020 jsme se stali součástí skupiny  
Natura&Co, čtvrté největší kosmetické skupiny na světě. Spolu se značkami Natura, 
The Body Shop a Aesop usilujeme o to, abychom se stali tou nejlepší kosmetickou 

společností PRO tento svět.

Naše historie obnáší 135 LET kosmetických inovací, budování komunity,  
podpory žen, krásy dělané jinak A STÁLE POKRAČUJEME. 

#WatchMeNow #SledujteMe

Velmi nás těší Vaše rozhodnutí přidat se k AVONu a stát se součastí komunity,  
která vždy hrdě podporovala ženy a jejich sny. Jsme společnost s dlouhou historií 

a pevnými hodnotami, avšak s ambicí nabídnout svým AVON Ladies a AVON Gentlemanům, 
a stejně tak i svým zákazníkům, ty nejlepší výrobky, servis a podporu, kterou od moderní 
společnosti právem očekávají. Nejsme lhostejní ani k dění okolo nás, aktivně bojujeme za 

práva a zdraví žen i za zdravou planetu.
 

Právě stojíte na začátku své cesty plné barev, vůní i příležitostí.  
Rádi Vám představíme naše široké portfolio výrobků, z nichž řada z nich se může pyšnit 

jedinečným složením a patentovanými technologiemi. Ukážeme Vám, jak na maximum využít 
všech příležitostí, ať už se rozhodnete dělat radost naší kosmetikou sobě a svým nejbližším, 
nebo chcete naplno využít svůj obchodní potenciál. Seznámíme Vás s našimi projekty, které 

pomáhají, a budeme moc rádi, když se rozhodnete pomáhat s námi.

Nechte sílu krásy změnit svět i kolem Vás.

David McConnell založil 
AVON v New Yorku, USA

AL/AG po celém světě patentů za posledních 20 let

prodáme po celém 
světě každou sekundu

nejlepší kosmetická skupina 
pro tento svět

VÍTEJTE VE SVĚTĚ , 
KDE SÍLA KRÁSY DOKÁŽE 
měnit životy k lepšímu.
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VIP
 CLUB

TOP BEAUTY 
ADVISOR

BEAUTY 
ADVISOR

30 %

30-35 %

20-25 %

Motivační 
programy  

s kosmetickými 
nebo 

nekosmetickými 
odměnami

Motivační programy  
s kosmetickými 

nebo 
nekosmetickými 

odměnami
Speciální motivační 

programy  
s hodnotnými dárky 

Poukázky  
na dovolenou  

Dárky za nominaci
Novinky a vzorky 

zdarma

Novinky se slevou
Doručení zdarma

Kosmetické  
a obchodní tréninky 

zdarma
Beauty akademie
Virtuální tréninky

Novinky se slevou 
Doručení zdarma

Kosmetické  
a obchodní tréninky 

zdarma
Beauty akademie
Virtuální tréninky

Speciální rozvojový 
program 

Více novinek se slevou
LOGO produkty  

se slevou 
Doručení zdarma  

na adresu
Vyšší kreditní limity

Kosmetické a obchodní 
tréninky zdarma
Beauty akademie

Speciální rozvojový 
program

Slavnostní ocenění 
nejlepších

Kvartální mítinky

MYSLÍTE SI, 
ŽE ZNÁTE AVON?

OPRAVDU?!
Objevte skvělé příležitosti 

a staňte se nezávislou.
slevy 

MĚJTE VŠECHNY 
NEJŽHAVĚJŠÍ 

TRENDY 
V MALÍČKU 

BEAUTY 
FAN

NOVÁ
AL/AG

10-15 %

min. 10 %

Speciální program plný 
odměn v hodnotě  
více než 4 000 Kč

Sleva k první  
objednávce

Motivační programy 
s kosmetickými 

odměnami

Doručení zdarma na 
první objednávku 

Speciální ceny katalogů 
Novinky se slevou
FOCUS magazín 

zdarma
Trénink pro nové AL/AG

Virutální tréninky

Novinky se slevou
Kosmetické tréninky 

zdarma
Beauty akademie
Virtuální tréninky

odměny

benefity cíl 
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ZAMILUJTE SE 
DO NAŠICH 
VÝROBKŮ 

NECHTE KRÁSU 
VYDĚLÁVAT ZA 

VÁSPOMÁHEJTE  SVÝM 
KAMARÁDKÁM 
K SEBEVĚDOMÍ  

NECHTE SE 
HÝČKAT 

JAKO VIP

V AVONu má každý hlas svoji váhu.  
Společně říkáme ne domácímu násilí a pomáháme ženám žít lepší život. 



44
VÁŠ ÚSPĚCH NEMÁ 

ŽÁDNÉ LIMITY

22 3311
SDÍLEJTE, DOPORUČUJTE, 

MAXIMALUZIJTU SVÉ 
PŘÍLEŽITOSTI 

POZNEJTE AVON 
A ZAMILUJTE SE

POZNEJTE TO NEJLEPŠÍ 
A STAŇTE SE BEAUTY 

EXPERTKOU 

1. Seznamte se s aktuálním katalogem  
    a všemi nabídkami z FOCUS  
    magazínu. Objednejte v prvních dvou  
    týdnech kampaně a nepropásněte  
    tak přístup ke všem výhodným  
    nabídkám a odměnám, které kampaň  
    přináší.  

2. Naistalujte si aplikaci AVON ON  
    a seznamte se s jejími funkcemi.  
    Seznamte se s Mobilním  
    katalogem, který je také její součástí. 

3. Připravte se na další úspěšnou  
    kampaň a buďte o krok napřed.  
    Objednejte si výhodou sadu  
    katalogů na další kampaň a sadu  
    Get ready s novinkami nadcházející  
    kampaně.
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1. Sdílejte své zkušenosti s výrobky  
    a doporučte je svým známým.  
    Dejte jim katalog nebo pošlete  
    Mobilní katalog hned v prvních  
    dnech kampaně. Nezapomeňte, že  
    objednávkou v prvních dvou týdnech  
    opět získáte přístup k tajným  
    nabídkám!

2. Chcete se dovědět více o našich  
    výrobcích a stát se opravdovou  
    expertkou krásy? Navštivte naši  
    platformu AVON Online Trénink, kde  
    naleznete spoustu zajímavých videí  
    o našich nejoblíbenějších výrobcích.

3. Sociální sítě jsou plné skvělých  
    příležitostí. Sdílejte své oblíbené  
    výrobky přímo na svých sociálních  
    sítích nebo prostřednictvím AVON ON.  
    Sledujte nás na Facebooku  
    (AVONCzech) a Instagramu (avonczsk),  
    ať Vám neunikne žádná novinka.

    Náš tip! Digitální knihovna plná  
    atraktivního obsahu pro sdílení.

1. Naučte se prodávat prémiovou  
    kosmetiku, která přináší prémiové  
    příležitosti. Absolvujte Akademie  
    zaměřené na prémiovou kosmetiku  
    Anew a Distillery a dozvíte se, jak  
    nejlépe nabídnout prémiové výrobky  
    novým zákazníkům. Získejte maximum  
    z času, který investujete. Všechny  
    Akademie na Vás čekají v AVON  
    Online Tréninku. 

2. Rozvíjejte své obchodní znalosti  
    a zdokonalujte své prodejní  
    dovednosti. Absolvujte Akademii  
    umění prodeje. Rozšiřte si své znalosti  
    o AVON vůních s Akademií umění  
    prodeje vůní, kterou rovněž najdete  
    v platformě AVON Online Trénink. 

3. Prohlubujte své dovednosti  
    a ovládněte svět sociálních sítí.  
    V platformě AVON Online Trénink  
    je pro Vás připravena řada digitálních  
    tréninků, které Vám pomohou nejen  
    dokonale ovládat Mobilní katalog, ale  
    také všechny dostupné sociální sítě. 

1. Otevřete si svůj ONLINE obchod,  
    získejte nové zákazníky a zvyšte  
    efektivitu své práce.

2. Máte vyšší cíle? Seznamte se  
    s benefity našeho VIP klubu  
    a zajistěte si odměny, které si můžete  
    sami vybrat podle svých představ.  
    A k tomu řadu dalších výhod.

3. Probudila jste v sobě obchodního  
    ducha? Informujte se o pozici Sales  
    Leadera a vybudujte si svůj vlastní  
    tým a byznys. Přesvědčte se, jak je  
    snadné proměnit svoji vášen pro  
    krásu v úspěch.



STÁHNĚTE SI APLIKACI  
AVON ON NYNÍ!

VŠECHNY FUNKCE VE VAŠEM TELEFONU

Správa a zadání 
objednávek

Obrázky a videa 
ke kampani

Informace 
o novinkách 
a nabídkách

Mobilní katalog

Informace 
o kontě a stavu 
účtu

Avon Online 
trénink

Zákaznický 
servis

Propojení se 
sociálními sítěmi
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NOVÝ START 
V 70TI! 9

Přejeme si žít ve světě, kde všichni jsou si rovni, kde každý hlas je vyslyšen  
a kde každý má stejné příležitosti. Přes veškerý pokrok jsme však stále daleko 
od tohoto ideálního světa. Od politiky přes kulturu až k trhu práce jsou ženy 
stále nedostatečně zastoupeny, nedoceněny a nevyslyšeny. 

MAMINKA
 I ŠÉFKA
JDE TO!

Myslíte, že svým příběhem nic nezměníte? Opravdu?!

Za každý Váš sdílený příběh daruje nadace AVON Foundation 1 dolar neziskovým 
organizacím podporujícím ženy.

Více informací naleznete ve své Online kanceláři. 
Galerii příběhů z celého světa si můžete 
prohlédnout na watchmenow.avon.com.

AVON - MOBILE DESIGN

Podpořte i Vy hlasy žen. Sdílejte svůj 
příběh prostřednictvím AVON ON  
a přidejte se k této změně. Je to naše 
příležitost vytvořit lepší svět pro ženy, který 
je tak lepším světem pro všechny. Navíc 
Vás za sdílení příběhu odměníme dárkem!

ZMĚNA JE  
V NAŠICH RUKOU!
Chceme vytvořit  
největší globální 
digitální galerii příběhů 
oslavujících ženy.

Galerii příběhů  
oslavujících VÁS!  
Vaše cesty, Vaše proměny, 
Vaše malá velká vítězství. 

=



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.

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. 

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, Far Away Rebel. 

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. 

Každou vteřinu 
prodáme 7 vůní. 

Každou vteřinu 
prodáme 
2 produkty 
pleťové péče 
ANEW. Každou minutu 

prodáme celosvětově 
3 rtěnky. 
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Tuto výhodnou sadu naleznete každou kampaň ve FOCUS magazínu.  
Je pečlivě sestavena tak, aby co nejvíce podpořila Vaše obchodní příležitosti.  
Těšit se můžete na novinku z následující kampaně, letáky 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 
získáte ucelené informace o kategorii, 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.

Sesbírejte si dárky v hodnotě 4 513 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 za 700 Kč, v programu pokračujete dál. 

Registrací v AVONu získáte:

Extra slevy 
z katalogových cen 
na výrobky podle výšky 
Vaší objednávky.

Motivační 
programy  
a speciální nabídky.

100% záruka 
na všechny výrobky.
Možnost vrácení 
do 90 dní bez  
uvedení důvodu. 

Možnost 
platby
na fakturu  

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

1  300 Kč

1  600 Kč1  500 Kč
+ 5 ks vzorků 
 

1  400 Kč
+ 5 ks vzorků Ve Vaší první kampani 

Vám objednávku nad 700 
Kč doručíme bez poplatků
za doručení na adresu  
nebo na poštu.

Vaše šance na extra dárek navíc!
Objednejte každou kampaň a pokud součet Vašich 
objednávek v K1-K4/2021 dosáhne min. 7 000 Kč, stačí 
v K5/2021 objednat za 700 Kč a získáte tašku s logem AVON.

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

Jste připravena dosáhnout více úspěchů 
se sadou Get ready?
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+ SLEVA
25 %



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  
3 500 Kč. Na tuto objednávku Vám 
bude uplatněna sleva dle slevové 
struktury 20 %, protože převyšuje 
přenášenou slevu z minulé kampaně.

3 

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 

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 

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 
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Katalogy

Stálá nabídka  

Sada 7 ks katalogů 

Speciální sada katalogů pouze  
pro nové AL/AG. Platí pouze 
v 1.-4. kampani spolupráce.

Obj. č. 80150
Netto cena: 70 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

FOCUS magazín
Nenechte si uniknout důležité 
informace ke kampaním. FOCUS 
Magazín je distribuován zdarma 
pro nové AL/AG v 1.-4. kampani 
spolupráce. Od 5. kampaně jej 
získáte zdarma s objednávkou 
nad 2 500 Kč, nebo si jej můžete 
zakoupit za 6 Kč.

1 ks 25 Kč/ks
2 ks 20 Kč/ks
3–7 ks 16 Kč/ks
8–12 ks  13 Kč/ks
13–25 ks      10 Kč/ks
26–69 ks 9 Kč/ks
70+ ks  7 Kč/ks

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.

Uvedené ceny jsou netto ceny.

KATALOG A FOCUS MAGAZÍN

VZORKY

PRŮVODCI 
KOSMETICKÝMI ŘADAMI

LOGO PŘEDMĚTY

Velká (1 ks)
Obj. č. 38570
Netto cena: 
5 Kč

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

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

30 % 25 % 20 % 15 % 10 %

Výška
objednávky

10 500 Kč
a

více

4 500 Kč
až

10 499 Kč

3 100 Kč
až

4 499 Kč

1 200 Kč
až

3 099 Kč

1 Kč
až

1 199 Kč

Sleva



Využijte společně s tištěným katalogem interaktivní online  
katalog a vlastní online obchod a buďte svým zákazníkům  

kdykoliv a kdekoliv nablízku.

Výhody
•   neomezené množství kopií  
     vždy zdarma
•   snadné sdílení online, přes e-mail, 
     WhatsApp i Facebook
•   bonusové nabídky i katalogy navíc
•   podrobné popisky a videa  
     k výrobkům

Jak na to?
1.  Sdílejte katalog z Online kanceláře –  
     v menu „Můj katalog“.
2.  Vaši zákazníci vyberou produkty  
     a odešlou objednávku.
3   Obdržíte upozornění e-mailem  
     a SMS a objednávku dokončete  
     v Online kanceláři.

Neustále pracujeme na zlepšování našich digitálních nástrojů,  
které můžete využití pro svůj úspěch. 

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA
Najdete zde spoustu obrázků k aktuální 
kampani, které můžete sdílet se svými 
zákazníky a na svých sociálních sítích. 
Kvalitní produktové fotky a obsah na 

sociálních sítích dokáží Vaše zákazníky 
více zaujmout a lépe prodávají. Digitální  

knihovnu naleznete ve své Online kanceláři 
v hlavním Menu v levém horním rohu 

obrazovky. 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ AVON
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.

Náš tip!
Sdílejte katalog se všemi zákazníky vždy na začátku  
kampaně a na jejím konci, když už nezbývá dost  
času pro doručení tištěného.

Výhody
•   Vaši zákazníci mohou nakoupit přes online obchod avon.cz
•   Exkluzivní online nabídky pro Vaše zákazníky
•   Možnost přímého doručení kurýrem zákazníkům až domů
•   Založit si Váš Online obchod Vám zabere méně jak 10 minut

Náš tip!
Založte si svůj AVON Online obchod podle krátkého video tutoriálu,  
který najdete v platformě AVON Online Trénink.

Náš tip!
Naučte se pracovat s našimi digitálními nástroji díky krátkým video tutoriálům  
v platformě AVON Online Trénink a staňte se opravdovým online profíkem.

AVON ONLINE TRÉNINK
Využijte AVON Online Trénink ve své Online kanceláři. 

Stačí si vybrat dle Vašich časových možností, preferencí 
i Vašeho vysněného cíle ten správný trénink a rozvíjet své dovednosti.

AVON Online Trénink je: 

FLEXIBILNÍ 
Tréninky kdykoliv, 

kdekoliv 

PŘEHLEDNÝ 
Individuální 

tréninkové plány

INTERAKTIVNÍ 
Sbírání bodů za splněné 

tréninky  
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Online 
obchod

Mobilní 
katalog

Platforma AVON Online Trénink je Vám k dispozici ve Vaší Online kanceláři  
v hlavním Menu v levém horním rohu obrazovky. 



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 

Akademie, který najdete v platformě AVON Online 
trénink a získejte balíček Anew Expert.

Staňte se expertkou na veganskou řadu 
kosmetiky Distillery. Absolvujte AVON Distillery 

Akademii, osvojte si tipy jak oslovit zákazníky  
k nákupu této péče o pleť a získejte navíc v další 

kampani prodejní sadu Destillery.

Distillery tréninky
 v sekci AVON 

Online Trénink 

Prodejní sada Distillery 
 - vzorečky, Distillery 

příručka 

AKADEMIE UMĚNÍ 
PRODEJE VŮNÍ

Staňte se expertem na vůně a inspirujte Vaše zákazníky k nákupu atraktivních vůní od 
AVONu. Absolvujte Akademii uměni prodeje vůni v platformě AVON Online Trénink. Po úspěšném 
absolvování Akademie umění prodeje vůní je pro Vás připravena brožura o vůních a 5 vzorků vůní. 

AVON akademie 
umění prodeje vůní  

v AVON Online Tréninku

5 vzorků vůní

V AVON Online Tréninku najdete vedle kosmetických tréninků nově obchodní akademii! 
Pomůže Vám rozvíjete Vaše obchodní dovednosti co nejefektivněji. V učebním plánu PRODEJNÍ TECHNIKY 

A NÁSTROJE na Vás čeká 10 lekcí prodejních a obchodních dovedností. Po jejich absolvování na Vás čeká 
dárek - unikátní balíček pro posílení Vašeho prodeje.
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Jak získat a udržet si zákazníky, kteří chtějí nakupovat od Vás? Potkejte je na sociálních sítích. 
S Digitální univerzitou si osvojíte skvělé tipy a triky, se kterými budete vždy o krok napřed. 
Dozvíte se, jak si vybudovat osobní značku, jak založit a spravovat stránky a skupiny na FB 

a mnohem více. Navštivte Digitální univerzitu v platformě AVON Online Trénink. 

DIGITÁLNÍ
UNIVERZITA

Rozvíjejte se a vzdělávejte se prostřednictvím našich virtuálních tréninků. A to vše z pohodlí 
domova. Každý týden přinášíme nová témata z oblasti obchodní, kosmetické, digitální a z oblasti 

měkkých dovedností, díky kterým získáte nové informace potřebné pro Váš úspěšný obchod. 
Přehled aktuálních tréninků naleznete na go.avon.cz/tréninky.

VIRTUÁLNÍ 
TRÉNINKY



    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.

Ostatní

1.

2.

3.

4.

5.
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VÍCE ZÁKAZNÍKŮ = VYŠŠÍ OBJEDNÁVKA  
Vaši potenciální zákazníci jsou všude kolem Vás! Využijte naplno sociální sítě, zvláště v obdobích, 
která nepřejí osobnímu setkání. Kontaktuje své blízké i známe nebo kolegy z práce.

Vypočtěte si vlastní slevu

2.  KATALOG JE KLÍČEM K VAŠEMU ÚSPĚCHU 
Znásobte své obchodní příležitosti v kampani a rozešlete aktuální mobilní katalog na 
své kontakty. Získáte tak objednávku i od těch, se kterými se nemáte možnost vidět 
osobně. Využijte ke sdílení nabídek a novinek Digitální knihovnu, pomůže Vám oslovit 
potenciální zákazníky. Využívejte na maximum aplikaci AVON ON a sledujte všechny 
zasílaná upozornění na novinky a výhodné nabídky. Vedle mobilního katalogu si zakupte 
zvýhodněnou sadu katalogů pro nové AL/AG a v případě osobního setkání představte  
a doporučte to nejlepší. 

3.  ZAMĚŘTE SE NA PRÉMIOVÉ VÝROBKY  
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, anebo Akademii umění prodeje vůní. Získejte maximum 

 z času, který investujete. 

4.  ZALOŽTE SI OBCHOD AVON ONLINE 
Získávejte nové zákazníky jednoduše online. Založte si Obchod AVON online.

Průměrná  
zákaznická 
objednávka 

Vaši zákazníci Celková
objednávka

350 Kč

Výše slevy

1 400 Kč 15  %

Vaše sleva

210 Kč

Vaše sleva
Počet 

zákazníků

Průměrná  
zákaznická 
objednávka Sleva v %

Kč % Kč

Celková
objednávka

Kč

Sociální sítě HobbyPráce

1
 

.



TIP!

Dodatečné poplatky: 

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 Vám objednávku nad 700 Kč 
doručíme bez poplatků za doručení na adresu nebo 
na poštu.*

* Nevztahuje se na Expresní objednávku. 

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

   105 Kč k objednávkám 
od 1 Kč do 699 Kč

55 Kč k objednávkám 
od 700 Kč do 1 299 Kč

0 Kč k objednávkám 
od 1 300 Kč a více 

Doručuje kurýr

Expresní 
objednávka  
na adresu 

Každý pracovní den kampaně
do 16:00 hod., kromě 1. dne
kampaně

2 pracovní dny  
po fakturaci 

115 Kč k objednávkám 
od 1 Kč do 699 Kč

65 Kč k objednvákám 
od 700 Kč a více    

Doručuje kurýr

Na poštu/Výdejní 
místa We Do 

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 

79 Kč k objednávkám 
do 699 Kč

29 Kč k objednávkám 
od  700 Kč do 1 299 Kč

0 Kč k objednávkám 
nad 1 300 Kč

Objednávka je uložena 
na poště 7 dnů,  
5 pracovních dní na 
výdejních místech We Do  

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 

JMÉNO KAMPANĚ.

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

Druhá a další objednávka v kampani nad 700 Kč je doručena ZDARMA. Nevztahuje se na expresní objednávku.
Aktuální termíny doručení sledujte vždy ve své Online kanceláři v kampaňovém kalendáři. 
Seznam výdejních míst We Do naleznete ve své Online kanceláři.

* Při zaslání objednávky 1. den kampaně 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 má dědictví, hodnoty, důvěryhodnost a autenticitu, které nám umožňují 
dělat věci smysluplně. Za 130 let naší existence jsme pomohli ženám v jejich 
osobnostním rozvoji a v získání výdělečné příležitosti - přínosem ekonomické 
svobody pro Avon Ladies a Avon Gentlemeny, zároveň přišla i možnost lepší 
budoucnosti. Zavázali jsme se pokračovat v boji proti problémům, které se 
týkají především žen. Na podporu bezpečí a zdraví životů žen jsme přispěli 
neuvěřitelnou částkou 1,1 bilionu $ a ve svém snažení stále pokračujeme.

Jednou ze součástí společnosti je i Avon Foundation, s hlubokou historií 
podpory a spoluprací s nevládními organizacemi. Pravidelně uděluje grant - dar 

neziskovým organizacím na zlepšení a snadnější realizaci pozitivních změn  
v životech žen, které to skutečně potřebují. Avon Foundation také zastřešuje 

všechny projekty a činnosti našeho aktivismu. Dodává důvěryhodnost, 
poskytuje odborný pohled a vystupuje jako globální platforma pro charitativní 

aktivity společnosti Avon. Chceme i nadále pokračovat v projektech, které 
dlouhodobě zlepšují životy žen a také celé populace, protože věříme, 

že lepší svět pro ženy znamená lepší svět pro všechny.

Rakovina prsu patří mezi třetí nejčastěji se vyskytující nádorové onemocnění na 
světě. Smutným faktem je, že onemocnění je stále více diagnostikováno u žen 
mladších 45 let. Avon se v České republice zapojil do celosvětové kampaně  

v roce 1997. V rámci projektu za Zdravá prsa, neodmyslitelně spjatým  
s Avon Pochodem, předal více než 143 milionů Kč. Peníze putovaly 

na podporu neziskových organizací a jejich projektů, které se věnují šíření 
povědomí o prevenci, diagnostice a léčbě rakoviny prsu, včetně podpory 

pacientek a jejich blízkých. V boji s touto nemocí nadále pokračujeme ve spojení 
s neziskovými organizacemi v čele s největšími odborníky v České republice, 
které jsou primárním prostředníkem mezi námi a onkologickými pacientkami, 

kterým je tato pomoc určena.

Projekt Avon boj proti domácímu násilí na ženách je stále součástí naší 
DNA. V roce 2020 se potřeba věnovat se tomuto tématu ukázala jako ještě 

palčivější vzhledem k nařízené izolaci, kdy se mnohé ženy ocitly uvězněny se 
svými agresory bez možnosti útěku. I v roce 2021 plánujem bojovat nejen proti 
domácímu násilí, ale proti jakémukoliv násilí na ženách a dívkách. Záleží nám na 
tom, aby žádná žena nemusela zažívat násilí, sexuální zneužívání nebo šikanu. 

Zajímáme se také o rovnoprávnost žen a jejich postavení ve společnosti. Za 
130 let naší existence jsme byli svědky výrazného pokroku v řešení nerovností, 
kterým ženy musí čelit. Přesto je nerovnost, diskriminace a vnímání stereotypů 

stále rozšířené. Náš závazek vůči ženám se spojuje s naší vírou lepšího 
začlenění všech skupin ve společnosti bez ohledu na pohlaví, sexualitu, rasu, 

věk a schopnosti. Oslavujeme krásu ve všech jejích podobách a rozmanitostech 
a pevně věříme, že každému by mělo být dopřáno oslavovat svou vlastní krásu 

a vyjadřovat svou vlastní identitu.
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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:

AVON Cosmetics, spol. s r. o.

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


