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MISIUNEA TA

Acceptă 
provocarea!

2013 = succes pe toată linia!

În  2013, te provocăm să îți îndeplinești toate visurile! Pentru 
ca acest lucru să devină realitate, fiecare ediție My Avon 
Magazine te va întâmpina cu o misiune. Îndeplinește cele 
17 misiuni și te asigurăm că 2013 îți va aduce rezultate 
frumoase!

MISIUNEA TA ÎN C02: INSPIRĂ-I PE CEI DIN JUR!

DE CE AI NEVOIE?
1 - Produse AVON
2 - Broşura AVON
3 - Produse personalizate 
4 - Informaţii despre companie
5 - Pasiune pentru ceea ce faci

CÂND ŞI CUM SĂ O FACI:
•  Avon oferă o gamă largă de produse pe care le poţi 

folosi ori de câte ori vrei să te răsfeţi acasă, când 
eşti la plajă sau când te pregăteşti pentru o întâlnire! 
Ori de câte ori ai ocazia, foloseşte produsele 
personalizate! Nu te limita să le foloseşti în cadrul 
întâlnirilor cu prietenele tale. De exemplu, Geanta 
pentru cumpărături este un aliat de nădejde în timpul 
sesiunilor de shopping, în timp ce căştile cu design 
şic te vor ajuta să te relaxezi pe ritmurile melodiilor 
preferate.

•  Foloseşte fiecare ocazie pentru a prezenta 
Broşura Avon şi pentru a vorbi despre produsele 
Avon, despre vedetele care le promovează precum 
şi despre campaniile noastre împotriva violenţei 
domestice sau cancerului la sân. Găseşti toate 
aceste informaţii pe site-ul www.avoncosmetics.ro.

 

CÂND AR TREBUI 
SĂ O FACI?
Ori de câte ori ai ocazia.

DE CE SĂ O FACI?
•  Folosind produsele Avon, nu numai că vei ştii ce 

să recomanzi prietenelor tale, dar vei arăta şi că 
ai încredere în produsele pe care le promovezi. Tu 
eşti cel mai bun model! Dacă persoanele din jur 
vor vedea că produsele Avon te ajută să fii 
frumoasă şi încrezătoare, vor dori să îţi urmeze 
exemplul!

•  Folosind produsele personalizate, nu numai că îţi vei 
promova activitatea de Reprezentant, dar îţi vei arăta 
şi pasiunea pentru aceasta, inspirându-i pe cei din jur 
să te urmeze.

•  Menţionarea brandului Avon este o modalitate 
perfectă de a iniţia o conversaţie cu prietenele tale 
şi de a le introduce în lumea frumuseţii. Le poţi 
împărtăşi informaţii interesante pentru a le mări 
interesul şi încrederea în brandul nostru: „Ştiaţi că 
Avon este o companie cu o tradiţie de 127 de ani în 
produsele de îngrijire pentru femei?”.

Oferirea gratuită a mostrelor pentru produsele noi, este o oportunitate pentru prietenii tăi de a testa produsele şi 
a simţi pe pielea lor beneficiile. În plus acestea măresc încrederea în produs şi cu siguranţă vor dori să îl achiziţioneze.

Apă de toaletă Infinite Seduction 
pentru EA
Gel de duș Amore
Pungă pentru cadouri
Set de căni „Suflete pereche”
Set Katrina
Set Supershock (Mascara + Creion 
contur gel pentru ochi)
Luciu de buze Read My Lips
Set „Trezește pasiuni!”
Brățară Inimă
Accesoriu pentru organizarea genții 
Faye
Perii de păr Advance Techniques

Setul „Țintește spre inima lui!”
Balsam de buze SPF 15 Avon Care 
cu lăptișor de matcă
Balsam de buze protector SPF 15 
cu semințe de struguri și vitamina E
Mini-ape de parfum/toaletă (10 ml)
Mini-ape de parfum/toaletă (15 ml)

Fiecare Reprezentant poate comanda numai câte  
1 bucată din fiecare produs DEMO.
Se poate beneficia de toate ofertele DEMO în aceeaşi 
comandă.

Pentru produsele Demo nu beneficiaţi de discount  
de Reprezentant.

Set de 5 mostre Apă de toaletă Sensuelle cu 3,29 lei, cod 1827 5
Set de 5 mostre Apă de toaletă Infinite Seduction pentru Ea cu 
3,29 lei, cod 3295 3
Set de 5 mostre Apă de toaletă Elite Gentleman cu 2,69 lei, cod 
3291 2

Mostre Ruj Perfect Kiss:
1 cu 0,70 lei
10 cu 5,50 lei
24 cu 9,60 lei
(codurile sunt disponibile pe pagina de E-Reprezentant,  
în secțiunea Materiale Utile.) 

Satisfacţie garantată
Dacă nu sunteţi mulţumiţi, nici noi nu 

suntem. Vă vom înapoia întreaga sumă 
plătită sau vă vom schimba produsul. 
Returnaţi produsul într-o perioadă de 
maximum 3 luni de la cumpărare 

Reprezentantului vostru. 
E atât de simplu. 

Set mixt de mostre de parfumuri pentru EA cu 10,00, 
cod 5912 1 (componența setului este disponibilă pe 
pagina de E-Reprezentant, în secțiunea Materiale Utile.)
Set mixt de mostre de parfumuri pentru  EL cu 10,00, 
cod 5193 8 (componența setului este disponibilă pe 
pagina de E-Reprezentant, în secțiunea Materiale Utile.)
Set de mostre de parfumuri premium cu 10,00 lei, cod 
5911 3 (componența setului este disponibilă pe pagina 
de E-Reprezentant, în secțiunea Materiale Utile.)
Set de 5 mostre Apă de toaletă/Loțiune după ras cu 
3,29 lei, cod 0016 6
Mostre Solutions:
1 cu 1,50 lei
4 cu 4,40 lei
10 cu 8 lei
(codurile sunt disponibile pe pagina de E-Reprezentant, 
în secțiunea Materiale Utile)
Mostră Tratament de noapte Anew Ultimate 7S cu 0,79 
lei, cod 2964 5
Mostră Cremă de zi SPF 25 UVA/UVB Anew Ultimate 
7S cu 0,65 lei, cod 0932 4 
Mostră Cremă de noapte Anew Ultimate 7S cu 0,65 lei, 
cod 0977 9 
Mostră Loțiune hidratantă nuanțatoare de zi SPF 25 

UVA/UVB Anew Ultimate 7S cu 0,79 lei, cod 2944 7
Mostră Loțiune de zi nuanțatoare SPF 25 UVA/UVB cu 
0,79 lei, cod 2980 1
Mostră Tratament de noapte Anew Reversalist cu 0,79 
lei, cod 1790 5
Set de 5 mostre Cremă de noapte Anew Reversalist cu 
3,19 lei, cod 4074 1
Set de 5 mostre Cremă de zi SPF 25 UVA/UVB Anew 
Reversalist cu 3,19 lei, cod 4497 4
Mostră Ser Anew Reversalist cu 0,79 lei, cod 4065 9
Mostră Cremă tratament Anew Genics cu 1,00 leu, cod 
3134 4
Mostră Tratament pentru riduri Anew Clinical A-F33 cu 
1,49 lei, cod 4081 6
Mostră Ser Anew Genics cu 1,49 lei, cod 3203 7
Mostră Gel-cremă hidratant de zi/noapte Anew Aqua 
Youth cu 1,00 leu, cod 0431 7 
Mostră a Cremăde zi SPF 25 UVA/UVB Anew Platinum 
cu 1,39 lei, cod 3236 7
Set de 5 mostre Cremă de noapte Anew Platinum cu 
5,49 lei, cod 2007 3
Set de 5 mostre Cremă pentru lifting facial ThermaFirm 
cu 6,29 lei, cod 0780 7

DISCOUNT FIX 10%

NOUTĂțI

PRODUSE PE CARE DEJA LE CUNOŞTI ŞI LE IUBEŞTI

Mostrele te Ajută 
să Atingi succesul!

Zonareprezentanţilor

Pune pasiune în ceea ce faci şi culege beneficii în Luna iubirii!

Răspândeşte dragostea:
Acceptă provocarea, atinge-ţi  

obiectivele şi rezultatele nu se vor  
lăsa aşteptate!

Mostre 
în ofertă! 

Mostre solutions 
1 cu  1,50
4 cu  4,40
10 cu  8








