
Spolehlivá odměna každou kampaň

Odměny v hodnotě 2 022 Kč za splnění kroků programu

AL/AG může obdržet jen 1 dárek v kampani.

V K10/2022

součet objednávek

1 300 Kč
Doručení zdarma
Tvou objednávku nad 
800 Kč Ti doručíme zdarma 
domů nebo na poštu

+ 33 % 
SLEVA

součet objednávek

1 400 Kč

Pokud se součet Tvých objednávek za 
první 3 kampaně = min. 7 200 Kč, 

stačí ve Tvé 4. kampani objednat min.  
800 Kč a získáš bezdrátová sluchátka.* 

Navíc Ti součet objednávek 7 200 Kč 
zajistí skvělé výhody ze segmentu 

Zlato v programu Avon Odměny. 

součet objednávek

1 500 Kč

Více info ve Tvé Online kanceláři.

+ 5 ks vzorků 
s letáčkem
(mix vůní) navíc k dárku  
za 2. kampaň

+ 10 ks vzorků 
s letáčkem
(mix vůní) navíc k dárku  
za 3. kampaň

Objednávka za

800 Kč

1. KROK

jen za 29 Kč
Obj. č.: 89250

Řasenka Lash 
Genius 5 v 1 (10 ml)

Objednávka za

800 Kč
jen za 29 Kč

Obj. č.: 89250
Povzbuzující tělový krém 
s výtažkem ze zeleného 

čaje (200 ml)

Obj. č.: 89268
Vyživující šampon 

s arganovým a kokosovým 
olejem (700 ml)

Objednávka za

800 Kč
jen za 29 Kč

Obj. č.: 89276
Zpevňující liftingová 

duální oční péče 
s Protinolem™ (2 x 10 ml)

Objednávka za

800 Kč
jen za 29 Kč

+33 %
SLEVA 



• Program Moje Avon přivítání platí pro všechny nové AL/AG,
kteří začali spolupráci s Avonem v K10 Říjen/2022.

• Objednávky se v rámci jedné kampaně sčítají.

• Pro udržení v programu Moje Avon přivítání je nutné, aby 
AL/AG objednali v každé kampani v min. výšce 800 Kč.

• Odměny za splněné jednotlivé kroky programu ve výši 1 300 Kč,
1 400 Kč a 1 500 Kč jsou automaticky zasílány s danou
objednávkou, ve které AL/AG splní podmínku k získání odměny.

• V případě, že AL/AG nesplní výšku uvedených objednávek
pro 1., 2. a 3. krok, může si se svou objednávkou za 800 Kč
vložit dodatečný dárek za 29 Kč.

• AL/AG může obdržet jen 1 dárek v dané kampani.

• Dodatečnou odměnu za 29 Kč si mohou do své objednávky
vložit i AL/AG, které splní dané výšky objednávek v 1.-3. kroku
programu.

• Zadáním obj. č. dodatečné odměny ztrácejí nárok na
automatickou odměnu.

• Každý účastník může být do programu zařazen pouze jednou.

• Sleva 33 % na první objednávku (již za 800 Kč) platí do konce K10. 
• Avon si vyhrazuje všechna práva na změnu výrobků za výrobky

se stejnou nebo vyšší cenou.

• Pro získání bezdrátových sluchátek musí AL/AG splnit v 1.-3
kampani min. výšku objednávky pro udržení v program


