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  Fiţi şi voi alături de noi în lupta 
împotriva cancerului la sân!

www.stopcancerlasan.ro

Dragele mele doamne, 

În această campanie nu am să vă povestesc despre lansări şi nici despre 
programe motivaţionale. N-o să vă povestesc despre oportunităţi sau despre 
benefi cii, pentru toate acestea există vreme.

Astăzi vreau să vă spun despre o campanie de sufl et lansată de Avon România. Sunt 
10 ani de când am lăsat deoparte miturile şi pudoarea şi am militat pentru sănătatea 
sânilor.

Sunt 10 ani de când am spus nu împotriva cancerului la sân şi ne-am asumat să 
informăm fi ecare femeie din România că depistată la timp, această boală poate fi  
vindecată.

Din vânzarea produselor cu fundiţă roz, am reuşit să facem donaţii de aparatură 
medicală în valoare de 2 milioane de dolari în oraşe precum Bucureşti, Cluj, Craiova, 
Timişoara şi Iaşi. Iată că anul acesta revenim cu două donaţii importante la Galaţi şi 
Târgu-Mureş. Sute de voluntari ni s-au alăturat şi mii de femei au pornit alături de noi 
în Marşurile Roz, pe care le organizăm an de an. Sunt mândru de toate echipele de 
Reprezentanţi, Lideri şi Directori de Zonă care organizează evenimente roz în ţară, 
care povestesc tot timpul despre implicarea noastră socială şi recomandă din sufl et 
produsele cu fundiţa roz.

Lupta noastră va continua an după an şi vă mulţumim că ne sunteţi alături!

Cu drag,
Bogdan Muraru
Director Național de vânzări
Avon România
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SECRETUL 
TINEREŢEI!
“Mereu tânără şi frumoasă” – este visul oricărei 
femei. Pentru a te ajuta să transformi visele în 
realitate, îţi prezentăm noua gamă Anew Clinical 
A-F 33. O revoluţie în domeniul produselor anti-
îmbătrânire! Bazate pe tehnologia patentată A-F 
33 cu ingrediente anti-îmbătrânire, aceste produse 
acţionează efi cient împotriva ridurilor. Încearcă 
noile produse şi destăinuie şi prietenelor tale 
secretul tinereţii.
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Ritual de răsfăţ 
ÎN STIL ORIENTAL
Din Turcia, cu dragoste...

Ritualul  hammam (baia turcească) este o modalitate unică 
de purifi care şi îngrijire a pielii la care femeile din Turcia 
apelează de secole întregi. Acum te poţi bucura de el chiar 
la tine acasă cu produse din noua gamă Planet Spa:
• Mască de faţă cu argilă
• Săpun negru pentru corp
• Ulei pentru corp, păr, unghii şi baie

Planet Spa este una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite 
game Avon. Fii sigură că prietenele tale vor fi  încântate de 
noile produse cu iz oriental care îţi vor mări şi ţie benefi ciile.

Bazaar

A
tât dermatologii, cât şi chirurgii plasticieni 
atestă: oamenii ar muta şi munţii din loc 
pentru un aspect cât mai tânăr. Avon 

şi-a construit o adevărată istorie în acest sens, 
aducând pe piaţă tehnologii 
inovatoare care au revoluţionat 
îngrijirea anti-îmbătrânire. 
Am combinat frumuseţea cu 
inovaţia şi am creat pe baza 
lor produse unice. Machiaj 
perfect adaptat tenului, rujuri 
care oferă nu doar culoare, ci 
şi hidratare intensă, produse 
de îngrijire anti-îmbătrânire 
cu rezultate uimitoare şi 
alternative pentru intervenţiile 
profesionale de re-întinerire. 
„Inima” inovaţiilor semnate de Avon este Centrul 
de Cercetare şi Dezvoltare din Suff ern, New York, 
locaţie în care peste 350 de oameni de ştiinţă 
şi specialişti îşi îndreaptă toate eforturile către 
dezvoltarea produselor Avon. Aceşti „creatori” 
de frumuseţe sunt cei care ne oferă produsele 
care au grijă de frumuseţea a milioane de femei. 
Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Avon are 
alte 7 locaţii-satelit, cel mai nou centru fi ind 
inaugurat recent la Shanghai (cea mai mare 
fi lială din afara Statelor Unite). Pe lângă aceste 

centre de ultimă generaţie, ne mândrim şi cu 
echipa noastră de oameni de ştiinţă şi experţi. 
Ca şi Avon, Compania NeoStrata îşi îndreaptă 
cercetările spre găsirea celor mai bune soluţii 

în lupta împotriva îmbătrânirii 
pielii. Fondată în anul 1988 de 
către Dr. Van Scott, compania 
îşi fundamentează activitatea 
pe cercetarea, dezvoltarea şi 
promovarea produselor anti-
îmbătrânire pe bază de AHA 
(alfa hidroacizi) şi PHA (compuşi 
naturali ai hidroacizilor). NeoStrata 
deţine peste 80 de brevete 
înregistrate pentru tehnologiile 
pe care le-a dezvoltat pornind 
de la calităţile AHA. Cu o istorie 

de peste 30 de ani, compania este recunoscută 
ca lider global în domeniul tehnologiilor AHA. 
Recent, Avon şi NeoStrata şi-au unit forţele şi au 
descoperit un nou mod de a revoluţiona îngrijirea 
anti-îmbătrânire, prin molecula A-F 33, folosită 
în formula Tratamentului pentru riduri Pro Line 
din gama Anew Clinical.

Ştiinţa îngrijirii 
efi ciente
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Sărbătorim 15 ani 
DE AVON ÎN ROMÂNIA!

De 15 ani, Avon are grijă de frumuseţea 
femeilor din România. Cum o aniversare 
specială cere evenimente pe măsură, ne-am 

gândit să te surprindem cu o aromă adusă de peste 
mări şi ţări, tocmai din America de Sud! Preţios şi 
strălucitor asemeni unui diamant, parfumul Rare 
Diamonds va putea fi  comandat numai în Campania 
14, la un preţ atent şlefuit!

Povesteşte-le tuturor prietenelor tale despre 
oferta aniversară:

Apa de parfum Rare Diamonds cu numai 
49,99 lei

5

Broşura 14 este însoţită de o mini-broşură în care am 
reuşit să adunăm tendinţele proaspăt coborâte de pe 
podium. Aici găseşti cele mai trendy accesorii şi bijuterii 
ale toamnei, cele mai bune preţuri şi cele mai inspirate 
idei pentru ţinutele tale, indiferent de ocazie sau de 
momentul zilei. 
Nu uita să prezinţi mini-broşura şi prietenelor tale. 
Încurajează-le să nu rateze această ocazie unică să îşi 
reîmprospăteze garderoba de toamnă.

Mini-broşura cu accesorii şi bijuterii este 
micul tău aliat în Campaniile 13 şi 14!

R
evista „Working 
Mother” a 
nominalizat-o pe 

Sheri McCoy, CEO Avon, 
pe lista „Celor mai infl uente 
mămici în 2012”. Acest top 
anual premiază 10 mămici 
din Statele Unite care au 
cariere de succes şi cel 
puţin un copil cu vârsta de 
sub 18 ani. Alături de Sherry 
McCoy, în top fi gurează 
şi alte nume celebre: 
Sheryl Sandberg (COO 
Facebook), Katie Jacobs 
Stanton (responsabila 
pentru strategia la nivel 
internaţional a Twitter) sau 
celebra Angelina Jolie. 

Publicaţia a lăudat realizările lui Sheri în timpul perioadei 
petrecute la Johnson & Johnson. Cu privire la noua poziţie 
pe care o ocupă în cadrul Avon, revista menţionează: „Toţi 
ochii sunt pe ea acum. Având în vedere istoria companiei 
de a încuraja performanţa femeilor, mizăm cu toată 
convingerea pe succesul ei.”

O mamă 
DE SUCCES

Sezon nou,
tendinţe noi
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  Noutăţi

PROGRAM MOTIVAŢIONAL

NU RATA!

 *Produsele pot fi  cumulate din mai multe comenzi.
**Fiecare Reprezentant poate primi o singura Apă de parfum şi un singur Aparat de cafea.

6

COMANDĂ 
produse din gama 
Anew Clinical A-F 33* 
în valoare 
de minim 120 lei 

COMANDĂ 
produse Anew* în 
valoare de minim 
250 lei 
(din care minim 120 lei 
să fi e din gama Anew 
Clinical A-F 33)

ŞI PRIMEŞTI

GRATUIT 
APA DE PARFUM 
CITY RUSH
(50 ML)**
Preţ standard: 90,00

ŞI PRIMEŞTI

GRATUIT 
APA DE PARFUM 
CITY RUSH 
(50 ML)**

APARAT DE CAFEA 
PHILIPS HD 7446/00:
•   capacitate: 1,3 litri (4-6 ceşti) 
•  fi ltrul pivotant şi cana pot fi  

spălate în maşina de spălat 
vase 

•  sistem anti-picurare 
•  fi ltru pivotant detaşabil 
•  sistem de stocare a cablului 

Preţ standard: 120.00 

1642 8

POŢI COMANDA 
APARATUL DE CAFEA 
PHILIPS** 
CU NUMAI 
65,00 lei

TRUC DE 
PROMOVARE:

abordează toate prietenele tale care au 

comandat Anew şi informează-le despre noua 

gamă Anew creată special pentru Avon. Nu 

uita să le oferi şi o mostră pentru a testa noile 

produse. 

ÎNAINTE  

100% 
DINTRE FEMEI 
AU CONFIRMAT 
ATENUAREA 
SEMNIFICATIVĂ 
A RIDURILOR FINE*

DUPĂ 
APROXIMATIV 
O SĂPTĂMÂNĂ 
DE FOLOSIRE, 
RIDURILE ADÂNCI 
ÎNCEP SĂ FIE MAI 
PUŢIN VIZIBILE.

DUPĂ

LA FOLOSIREA REGULATĂ A 
PRODUSULUI RIDURILE SUNT 
VIZIBIL REDUSE

Panorama1214_006   6 12-07-05   16:14



77

Mai multe informaţii despre gama Anew vezi pe coperta spate a acestei reviste.

NU UITA SĂ POVESTEŞTI PRIETENELOR TALE DESPRE OFERTA DE LUX!

CCEEEAASSUULL AAMMMMEELLIE ÎN VVALLOAARREE DDE 110 LEI 

PPUUTTEEEŢŢI SSĂĂĂ-LLL CCCOOOMMMANDAŢŢI AACCUUMM CCU NUUMAI 

 
(DETALII ÎN BROŞURĂ LA PAGINA 7) 

 *  pe baza unui studiu de 11 săptămâni la care au participat 
65 de persoane. 

 **  pe baza unui studiu de 2 săptămâni la care au participat 
149 de femei.

 ***  pe baza unui studiu de 4 săptămâni la care au participat 
149 de femei.

CLINICAL

 Un pas imens în lupta 
ÎMPOTRIVA 
RIDURILOR

7

Studiile clinice conduse de noi 
au demonstrat că Anew Clinical 
A-F33 chiar funcţionează*! 100% 
dintre femeile participante la 
studiu au confi rmat acest lucru. 

Cum funcţionează? Pornind de la o cercetare 
distinsă cu Premiul Nobel, prin care s-a 
decoperit că organismul produce micro-
interceptori care pot bloca producţia de 
proteine, oamenii de ştiinţă din Compania 
Neostrata au creat molecula exclusivă A-F 33. 
Ei au încheiat un parteneriat cu Avon pentru 
a demonstra că molecula A-F 33 deactivează 
această blocarea a proteinelor. 

Noile tratamente pentru corectarea ridurilor 
sunt primele produse de pe piaţă care 
conţin molecula A-F 33, esenţială pentru 
conservarea colagenului din piele. 

Această gamă este special concepută pentru 
femeile care se confruntă cu riduri şi cu linii 
fi ne. Pentru rezultate optime, se recomandă 
folosirea acestor produse împreună cu gama 
Anew utilizată în mod obişnuit.

TRATAMENT 
PENTRU 

CORECTAREA 
RIDURILOR DIN 

JURUL OCHILOR
După primele aplicări pielea din 

zona ochilor este mai catifelată.**
După aproximativ o săptămână 

de folosire, ridurile adânci din jurul 
ochilor sunt reduse.***

TRATAMENT PENTRU RIDURI
De la prima aplicare aspectul general al tenului 
este întinerit.*
După aproximativ o săptămână de folosire, sunt 
reduse vizibil chiar şi cele mai adânci riduri*

Înn eexxccllluussivvitttaattteee ppentruu AAvvoon 
timmmpp dddee 22  aannni
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BENEFICIILE 
TALE CRESC 
CU ANEW

Anew oferă prietenelor tale 

rezultate uimitoare în lupta 

cu ridurile, graţie produselor 

dezvoltate pe baza unor tehnologii 

revoluţionare. Învaţă cum poţi 

profi ta de toate oportunităţile pe 

care această gamă inovatoare ţi le 

deschide! 

CUI ÎI ESTE DEDICATĂ GAMA ANEW?

CUM OBŢII MAI MULTE BENEFICII?

FEMEIA CARE FOLOSEȘTE ANEW:
•  este la curent cu cele mai recente inovaţii și produse de îngrijire 

a pielii.
•  este dispusă să investească în îngrijire pentru a obţine rezultatele 

pe care și le dorește.
•  știe care sunt problemele tenului ei și vrea să le combată cu 

produse de cea mai înaltă calitate.

CATEGORIA PRODUSELOR DE ÎNGRIJIRE A TENULUI 
GENEREAZĂ LOIALITATE. PRIETENELE VOR REVENI CU NOI 
COMENZI DE ÎNDATĂ CE SE VOR CONVINGE DE REZULTATE!

Seruri Tratamente pentru 
reîntinerirea tenului:

Tratamente 
specifi ce

Tratamente pentru 
riduri

Completează-ţi 
ritualul de îngrijire 
cu seruri și 
tratamente cu 
acţiune specifi că.

Pot fi  folosite 
împreună cu orice 
altă gamă Anew 
pentru a obţine 
rezultate optime.

Produsele Anew 
Clinical combat 
problemele 
specifi ce ale pielii.

Pot fi  folosite 
împreună cu orice 
gamă Anew, pentru 
cele mai bune 
rezultate în lupta cu 
ridurile.

Noutăţi

ÎNCEARCĂ
ÎNDRĂGEŞTE
RECOMANDĂ
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ȘTIAI CĂ...
În mod obișnuit, o femeie se aprovizionează 
cu produse pentru îngrijirea tenului la 
fi ecare 2 luni? Recomandând produsele 
Anew ai numai de câștigat!

La o săptămână după oferirea mostrelor, contactează persoanele 
care le-au primit și întreabă-le dacă își doresc produsul testat. Nu 
uita: ODATĂ CE AU ÎNCERCAT PRODUSUL, VOR DORI SĂ ÎL AIBĂ!
Recontactează-ţi prietenele după 6 săptămâni de la livararea 

comenzilor. Întreabă-le despre rezultatele obţinute și preia noi 

comenzi în cazul în care vor să își completeze trusa de îngrijire.

ÎŢI 
RECOMANDĂM:

• Î mi surâde ideea de a recomanda gamele Anew, 
însă nu sunt sigură că le pot convinge pe 
prietenele mele de benefi ciile pe care le oferă. 
Cum să procedez?

Folosește chiar tu produsele și povestește-le despre 
rezultatele obţinute. În plus, oferă mostre și menţine 
permanent contactul cu prietenele tale!

• C um să recomand prietenelor produse 
anti-îmbătrânire fără să le ofensez?

Începe întotdeauna cu un compliment și întreabă apoi 
despre obiceiurile cu privire la îngrijirea tenului („Tenul 
tău este foarte luminos. Cum îl îngrijești?”). Fii foarte 
atentă la răspunsuri de genul „Nu, întotdeauna am fost 
nemulţumită de...”, „Mi-aș dori un ten mai....” etc. și apoi 
recomandă produse care să se adreseze problemelor 
menţionate de prietena ta.

•  Cum îmi pot crește valoarea comenzii?
Promovează benefi ciile folosirii unei game Anew 
complete. 85% dintre dermatologi sunt de acord 
că o îngrijire completă este cea mai sigură cale de 
a preveni îmbătrânirea pielii. Nu uita să recomanzi 
prietenelor tale ca, pe lângă gama folosită zilnic, să 
opteze și pentru tratamente cu acţiune specifi că, așa 
cum sunt produsele Anew Clinical.

•  Cum să procedez dacă prietena mea nu vrea să 
comande o gamă Anew completă?

Îi poţi sugera să comande un singur produs pentru 
început (crema de zi sau de noapte). Atunci când îi 
livrezi comanda, oferă-i și mostre ale celorlalte produse 
ale gamei. Peste câteva săptămâni întreab-o dacă este 
mulţumită de rezultatele obţinute și dacă dorește să 
comande și celelalte produse.

•  Prietenele mele mă întreabă frecvent de ce 
gamele Anew nu conţin și loţiuni tonice. Nu se 
presupune că ele nu ar trebui să lipsească din 
ritualul de îngrijire?

Gelurile de curăţare Anew oferă și benefi ciile specifi ce 
loţiunilor tonice, așa că le poţi recomanda cu încredere.

•  Ce răspuns să le ofer prietenelor care mă 
întreabă de ce este nevoie să folosească atât 
creme de zi, cât și de noapte?

Cele două tipuri de creme oferă două benefi cii diferite, 
ambele fi ind esenţiale pentru pielea ta. În timp ce crema 
de noapte susţine regenerarea tenului (somnul fi ind cel 
mai prielnic moment pentru procesul de regenerare), 
crema de zi asigură hidratare și protecţie UV.

•  Ce răspuns să le ofer prietenelor care mă 
întreabă de ce este nevoie să folosească și 
o cremă de ochi pe lângă cremele de zi și de 
noapte?

Zona ochilor este prima care trădează îmbătrânirea 
pielii, suprafaţa sa foarte subţire fi ind predispusă la 
apariţia ridurilor și cearcănelor. Tocmai de aceea este 
esenţial să îi oferi îngrijirea de care are nevoie, cu 
produse special concepute.

?ÎNTREABĂ 
SPECIALISTUL!

GHID: 
îţi oferă toate informaţiile de care 
ai nevoie pentru a recomanda cu 
succes gama Anew.

MOSTRE: 
Mostrele Tratamentului pentru riduri 
Anew Clinical A-F 33 sunt disponibile 
într-o ofertă specială, cu o reducere 
de 50%! Profi tă de ocazie și oferă 
prietenelor tale posibilitatea de a testa 
acest produs.
Vor dori cu siguranţă și produsul 
standard! 

ONLINE: 
Găsești toate informaţiile despre 
Anew pe www.avoncosmetics.ro

AM PREGĂTIT PENTRU TINE 3 
INSTRUMENTE CARE SĂ TE AJUTE SĂ 
PREZINŢI PROFESIONIST GAMA ANEW.

Florina Chira, 
Trainer Avon 

România

CUM RECOMANZI 
NOUTĂŢILE ANEW?

A quantum leap in WRINKLE REDUCTION

WINNING RESEARCH

11S1SSSTTTT T
TO THTO THTO THTO THO THO THO THTO THHHHHEHEHEEEE E E ME ARKET PRODUCTS WITH MOLECULE A-F33INSPIRED BY NOBEL PRIZE 
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şi cum le putem evita
De câte ori nu ţi s-a întâmplat ca în timpul unei şedinţe 
importante sau unei ieşiri în oraş să te uiţi în oglindă şi să 
observi cu stupoare că rujul ţi s-a întins pe dinţi? Pentru a evita 
asemenea situaţii, venim în ajutorul tău cu mici trucuri.

OF, NU!
CU TOATE CĂ ŢI-AI VOPSIT PĂRUL ÎNTR-O NUANŢĂ MAI 
DESCHISĂ, CONTINUI SĂ FOLOSEŞTI ACELAŞI CREION 
DE SPRÂNCENE.  
SOLUŢIA: Atunci când îţi schimbi nuanţa părului, acordă atenţie 
şi sprâncenelor. Defi neşte-le forma cu ajutorul unui creion cu 
o nuanţă mai deschisă decât nuanţa naturală a părului tău. 
Persoanele blonde pot opta pentru o nuanţă puţin mai închisă, 
sprâncenele lor fi ind oricum deschise la culoare în mod natural.

Momentele 
„OF, NU!”

OF, NU!
CREDEAI CĂ FONDUL DE TEN SE POTRIVEŞTE 
CU NUANŢA NATURALĂ A PIELII TALE, ÎNSĂ TE-AI 
ÎNŞELAT.
SOLUŢIA: Atunci când aplici fondul de ten, asigură-te 
că spaţiul în care te afl i este luminat adecvat. În plus, nu 
uita că tenul tău îşi schimbă culoarea pe parcursul anului. 
Fondul de ten pe care îl foloseşti în august nu ţi se va mai 
potrivi şi pe timpul iernii, când pielea este mai pală.

OF, NU! 
AI APLICAT PREA MULT AUTO-BRONZANT, IA
ACUM PIELEA TA ESTE PREA ÎNCHISĂ SAU A
CĂPĂTAT O NUANŢĂ PORTOCALIE. NU ÎŢI FAC
GRIJI! 
SOLUŢIA: Foloseşte un produs de exfoliere. Dacă 
inesteticele pete de culoare închisă sunt prezente ş
pe faţă, asigură-te că produsul de exfoliere pe care 
îl foloseşti este special conceput pentru ten. Dacă 
pielea ta a căpătat o tentă portocalie, acoperă aces
porţiuni cu o loţiune hidratantă nuanţatoare şi ascun
orice alte porţiuni neuniforme cu ajutorul unui corec

Inspiraţie
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Oh no!: You smile, and realize there’s lipstick smeared all over your teeth.  

Remedy: It’s an old and eff ective trick. Simply “bite” your lips on a piece of a handkerc

– the lipstick excess will stay on the paper and not on your lips!

You may also want to try Extralasting Lip Colour that stays on your lips and not on you

teeth.

Oh no!: You smile, and realize there’s lipstick smeared all over your teeth.  

Remedy: It’s an old and eff ective trick. Simply “bite” your lips on a piece of a handkerc

– the lipstick excess will stay on the paper and not on your lips!

You may also want to try Extralasting Lip Colour that stays on your lips and not on you

teeth.
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OF, NU!
FAŢA TA PARE SĂ REFLECTE LUMINA ÎN 
TOATE FOTOGRAFIILE.
SOLUŢIA: Foloseşte puţină pudră pe porţiunile 
unde pielea tinde să fi e uleioasă (în special în 
zona T). Ca să fi i 100% sigură de efect, poţi 
testa rezultatul obţinut printr-o poză făcută după 
aplicarea pudrei.

AR 
A 
CE 

i 

ste 
nde 
ctor.

Cum transformi 

NU
în DA
Reprezentanţii de succes sunt 
în permanentă căutare de noi 
moduri prin care să îşi dezvolte 
activitatea.

Poate sună ciudat, însă situaţiile „Of, nu!” 
îţi deschid noi oportunităţi!

•  Modalitate de destindere a atmosferei

Uneori poate fi  o reală provocare să iniţiezi o 

conversaţie, însă aducerea în discuţie a unor situaţii 

stânjenitoare, care dau ceva bătăi de cap persoanelor 

care se confruntă cu ele, pot destinde puţin atmosfera, 

făcând totodată legătura cu produsele Avon.

•  Imaginea ta de consilier de frumuseţe

Fiecare femeie se confruntă cu momente stânjenitoare, 

însă nu multe dintre noi ştiu şi cum le pot face faţă. 

Informaţiile din această rubrică te vor învăţa să înţelegi 

problemele cu care prietenele tale se confruntă şi să le 

oferi cele mai bune soluţii.

•  Comenzi avantajoase

Oferind soluţii pentru situaţiile „Of, nu!”, îţi vei încuraja 

prietenele să-şi comande produsele care le ajută să 

evite asemenea momente în viitor. 

•  Mai multe benefi cii

Mai multe produse comandate, înseamnă mai multe 

benefi cii pentru tine!

PROVOCAREA TA ÎN CAMPANIA 14
Fă următorul test împreună cu 5 dintre prietenele tale! 

Atunci când le prezinţi broşura următoare, întreabă-le 

care sunt propriile situaţii „AŞA NU!” legate de frumuseţe. 

Transformă-te într-un veritabil consilier de frumuseţe 

pentru fi ecare în parte şi oferă-le soluţii pentru apariţii din 

categoria „AŞA DA!” astfel încât să adaugi la comanda 

fi ecăreia câte un produs la care nici măcar nu s-ar fi  

gândit în mod normal. În campania următoare, repetă cu 

alte 5 prietene. Vei obţine recunoştinţă şi încredere, dar şi 

loialitate din partea lor.

OF, NU!
ZÂMBEŞTI LARG ŞI OBSERVI CĂ 
RUJUL ŢI S-A ÎNTINS PE DINŢI. 
SOLUŢIA: Există un truc pe cât de vechi, 
pe atât de efi cient. După aplicarea rujului, 
tapează uşor buzele cu un şerveţel de 
hârtie. În acest fel, excesul de ruj va rămâne 
pe şerveţel şi nu pe buzele tale (de unde 
urma să se întindă pe dinţi).

Trucuri de 
promovare
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ÎŢI OFERIM RĂSPUNSURI 
PENTRU DOUĂ DINTRE CELE 
MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI 
CU PRIVIRE LA ACCESORIILE 
ŞI BIJUTERIILE AVON.

Întrebare: Cum pot verifica 
dacă portofoliul Avon respectă 
tendinţele de pe piaţă?
Răspuns: Avon are acces la baze 
de date care conţin toate informaţiile 
cu privire la tendinţele de pe piaţă. În 
plus, colaborăm cu stilişti de renume. 
În acest fel, ne asigurăm că produsele 
pe care ţi le oferim respectă cele mai 
noi tendinţe în materie de modă şi stil.

Întrebare: Cum pot prezenta tendinţele într-un mod 
cât mai convingător?
Răspuns: În primul rând trebuie să afl i ce bijuterii şi 
accesorii preferă prietenele tale în mod obişnuit. Apoi, 
recomandă-i modele care să se potrivească stilului ei. 
Vorbeşte despre tendinţe punctând acele caracteristici 
care le individualizează. Pune accent şi pe înalta calitate 
a accesoriilor Avon. Îţi recomandăm de asemenea să 
investeşti în achiziţionarea produselor DEMO. Prietenele 
tale vor fi  încurajate să comande un anumit produs dacă 
au posibilitatea să îl vadă mai întâi.

1. Aer vintage
Stilul vintage se întoarce în acest sezon, 
de data asta mai strălucitor ca niciodată. 
Recomandă-le prietenelor tale să îşi 
accesorizeze ţinutele cu bijuterii de 
dimensiuni mari, decorate cu pietre de 
culoare neagră. Chiar şi cele mai simple 
piese vestimentare vor căpăta o elegantă 
notă retro.

ÎŢI RECOMANDĂM: 
Bijuteriile vintage pot fi  
purtate cu  succes atât 
împreună cu ţinutele 
de seară, cât şi pentru 
accesorizarea ţinutelor de 
zi care au nevoie de un 
detaliu care să le scoată 
din mulţime.

2. Extravaganţă
Ne-am inspirat din moda sofi sticată a anilor 
‘20 şi am creat accesorii care se disting prin 
strălucire şi rafi nament.

Colier, Cercei şi Inel Voula – Mini-broşura 
din Campania 17

Geanta Selene – Broşura 14

Colier, Inel, Brăţară şi Cercei Spectacular 
– Broşura 16

Geantă-plic Mary – Broşura 17

ÎŢI RECOMANDĂM: 
Trebuie să participi la 
o cină elegantă şi nu ţi-ai 
ales încă accesoriile? 
Mizează pe materiale cu 
texturi luxoase şi bijuterii 
decorate cu pietre.

Accesorii

SET PHOEBE PREŢ 
Standard:  

Ofertă limitată – 1 pe Reprezentant.

    Tendinţe 
toamnă/iarnă

Sezonul toamnă/iarnă  se deschide mai plin de 
culoare şi de strălucire ca niciodată, ceea nu poate fi  decât 
o reală încântare pentru orice fashionistă care se respectă. 
Te invităm să descoperi texturi luxoase, materiale moi, pietre 
strălucitoare şi accesorii pline de culoare. Indiferent de stilul 
pe care îl adopţi în mod obişnuit, o mulţime de surprize 
plăcute te aşteaptă în paginile Broşurii Avon.
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3. Înapoi în natură
Această tendinţă se inspiră din natură, 
pledând pentru materiale cu textură moale, 
pentru culori calde şi pasteluri.

Geantă-plic Eido – Mini-broşura din Campania 13 -14

Colier şi Brăţară Salgar – Broşura 17

Brăţară, Colier şi Inel Enamel – Broşura 15

DEMODEMO INVESTEŞTE ŞI RECOMANDĂINVESTEŞTE ŞI RECOMANDĂ

DETALII 

RETRO
Bijuteriile Phoebe îmbină 
extravaganţa cu aerul retro, 
pentru apariţii care nu trec 
neobservate.

Setul conţine:
• Colier: 42 + 9 cm
• Brăţară: 18 + 2,5 cm
• Cercei: 1 x 1 cm

Geantă-plic Dianne – Mini-broşura din 
Campania 17

Colier Apple – Broşura 16

ÎŢI RECOMANDĂM: 
Întoarce-te la blugii coloraţi, 
la materialele strălucitoare 
cu texturi satinate şi cerceii  
multicolori. Eşti gata să 
dansezi până la răsărit!

4. Stilul pop
Anii ‘80 au adus o explozie de culoare 
şi de energie, cultura pop aducând 
şi noi abordări în ce priveşte moda şi 
stilul. Mizează pe culoare, strălucire şi 
combinaţii ieşite din comun!

ÎŢI RECOMANDĂM: 
Optează pentru simplitate. 
Bijuteriile discrete şi materialele 
naturale sunt un compliment 
pentru fi ecare ţinută.

SET PHOEBE PREŢ SET PHOEBE PREŢ 
SStandard: tandard: 65,00  
0385 5 
Ofertă limitată – 1 pe Reprezentant.Ofertă limitată – 1 pe Reprezentant.

ŞIC ŞI 
PRACTIC
Fularul se întoarce şi este mai 
şic ca niciodată! De data asta, 
este şi multifuncţional, putând fi  
purtat nu doar în jurul gâtului, ci 
şi pe cap, pentru confort maxim 
chiar şi în zilele cu temperaturi 
scăzute. Recomandă tuturor 
prietenelor să îşi accesorizeze 
ţinutele din această toamnă cu 
un accesoriu practic şi trendy 
deopotrivă.

FULAR ROUEN 
Preţ standard: 65,00 
3921 4 
Ofertă limitată – 1 pe Reprezentant. 32,99 

45% REDUCERE
36,99 

40% REDUCERE

Placate cu argint.
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Îngrijirea tenului şi corpului
SE FOLOSEŞTE 
DE 3 ORI PE 
SĂPTĂMÂNĂ

1 
Ataşează una dintre 
dischetele de curăţare pe 
capătul aparatului. Apasă 

uşor pe aceasta pentru a o fi xa.

2 
Asigură-te că dispozitivul nu 
este pornit şi ţine partea cu 
discheta sub un jet de apă 

caldă.

3 
Porneşte aparatul. Începe 
curăţarea feţei, folosind 
mişcări de masaj delicate. 

4 
Opreşte aparatul. Clăteşte 
faţa cu apă călduţă. 
Îndepărtează discheta de 

curăţare din aparat şi arunc-o.

VĂ 
RECOMANDĂM

APARAT PENTRU 
CURĂŢAREA TENULUI 
SOLUTIONS
Preţ standard: 57,00  
1834 1

DISCHETE DE REZERVĂ 
Preţ standard: 
16,00 
1836 6 24,99

55% reducere
8,49

45% reducere

5xCURĂŢARE DE

MAI EFICIENTĂ

Pielea ta poate fi  acum curăţată 
şi purifi cată ca după o vizită la 
salonul de înfrumuseţare. 

Aparatul pentru curăţarea feţei 
Solutions îţi oferă curăţare în profunzime, 
exfoliere şi masaj delicat. El curăţă pielea 
de 5X mai efi cient* decât demachierea 
clasică. Rezultatele se văd imediat: un 
ten revitalizat, plin de energie şi riduri mai 
puţin vizibile. Recomandă prietenelor 
tale ca pentru cele mai bune rezultate 
să folosească Aparatul pentru curăţarea 
feţei de 3 ori pe săptămână. Aparatul 
funcţionează cu o baterie AAA (nu este 
inclusă). Pachetul conţine 14 dischete de 
curăţare şi un adeziv de rezervă. 

*Rezultat bazat pe un studiu clinic la care 
au participat 24 de respondenţi. 

DEMO DEMO
Produsele anti-acnee pot usca 
pielea, însă acum ai la îndemână 
soluţia care te va ajuta să combaţi 
imperfecţiunile tenului fără să 
rişti ca acesta să devină uscat şi 
deshidratat.

Recomandă Clearskin Blemish Clearing 
prietenelor tale care se plâng de tenul lor 
cu imperfecţiuni. 

Sugerează-le să folosească:
LOŢIUNEA ASTRINGENTĂ 
CU ACID SALICILIC
• tonifi că pielea şi o revitalizează
• controlează secreţia de sebum
• nu usucă pielea

2 IN 1 TRATAMENT PENTRU COŞURI ŞI 
LOŢIUNE HIDRATANTĂ 
• ameliorează imperfecţiunile pielii
• lasă pielea revigorată şi perfect hidratată 
•  are o formulă uşoară, care se absoarbe rapid 

în piele

Mod de folosire: Aplicaţi pe zonele afectate. 
Începeţi cu o singură aplicare pe zi şi continuaţi 
cu 2-3 aplicări zilnice dacă este necesar.

2.  2 IN 1 TRATAMENT 
PENTRU COŞURI/
LOŢIUNE HIDRATANTĂ 
30 ml 
Preţ standard: 15,00 
4107 9

Fiecare cu: 7,49
50% reducere

INVESTEŞTE ŞI RECOMANDĂINVESTEŞTE ŞI RECOMANDĂ

U
N SOMN 
ODIHNITOR ŢI 
SE CITEŞTE ÎN 

PRIVIRE!
Vrei să cucereşti dintr-o clipire? 
Atunci trebuie să ai grijă ca privirea 
ta să aibă în permanenţă un aspect 
odihnit şi plin de prospeţime, 
iar pielea să îşi păstreze textura 
uniformă şi catifelată. 

Dispozitivul pentru revigorarea zonei 
ochilor cu extracte de fl oarea soarelui şi 
Complexul Revitawake pentru energizarea 
şi netezirea pielii:
• reduce cearcănele şi pungile de sub ochi
• revigorează ochii obosiţi
•  stimulează microcirculaţia datorită 

vibraţiilor delicate şi aplicatorului cu bilă
Acum, tu şi prietenele tale îl puteţi avea într-o 
ediţie specială, cu design de sărbătoare!

24,99
45% reducere

DISPOZITIV PENTRU 
REVIGORAREA ZONEI OCHILOR
12 ml
Preţ standard: 47,00 
4224 2 
Ofertă limitată - 1 pe Reprezentant.

Ofertă nelimitată

1.  1.  LOŢIUNE TONICĂ LOŢIUNE TONICĂ 
ASTRINGENTĂ PENTRU ASTRINGENTĂ PENTRU 
PETE CU ACID SALICILICPETE CU ACID SALICILIC  
100 ml100 ml

Preţ standard: Preţ standard: 15,0015,00
0202 2

Ofertă limitată - câte o bucată din fi ecare produs pe Reprezentant.
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Noble Nude

3967 7

Fuchsia Fame

3846 3

Imperial Pink

3965 1

Majestic Mauve

3971 9

Radint Ruby

3972 7

Princely Plum

4093 1

DEMO

Machiaj

DESCOPERĂ O 
NOUĂ DIMENSIUNE 
A STRĂLUCIRII
Îţi prezentăm noul Ruj Ultra 
Colour Rich Rubies. Formula sa 
îmbogăţită cu particule de rubin 
duce strălucirea într-o nouă 
dimensiune.
 
Noul Ruj Ultra Colour Rich Rubies:
 
• oferă strălucire intensă buzelor
•  le învăluie în culori cremoase
• are o formulă hidratantă, îmbogăţită cu 
vitamina E şi ulei de jojoba
• oferă acoperire medie spre puternică

Povesteşte-le tuturor prietenelor tale 
despre cel mai nou ruj Avon!

Încredere şi pasiune
Rubinul este o piatră preţioasă care te îndeamnă să îţi 
redescoperi latura pasională. De asemenea, dacă nu 
stai foarte bine la capitolul „respect de sine”, el îţi va 
da un plus de curaj şi de încredere, astfel încât să 
îţi poţi vedea întregul potenţial.

Calităţi binefăcătoare
Rubinul stimulează circulaţia sângelui, fi ind un ajutor 
pentru îmbunătăţirea acesteia. De asemenea, el ajută 
la vindecarea infecţiilor şi la eliminarea germenilor din 
sânge. Organismul tău poate benefi cia de calităţile lui 
chiar şi atunci când îl porţi ca bijuterie. Dacă îţi plac inelele 
cu rubine, îţi recomandăm să le porţi pe mâna stângă. 
Culoarea rubinului variază de la purpuriu la roşu aprins. Cele 
mai dorite sunt însă cele de un roşu intens cu tonuri albastre. 
Majoritatea rubinelor provin din Burma şi Thailanda.

Povestea 
RUBINULUI
Rubinul are o mulţime de proprietăţi benefi ce, 

dar şi numeroase semnifi caţii, fi ind de altfel 
asociat mai multor semne astrale. Se spune 
să persoanele care posedă o asemenea piatră 
preţioasă trăiesc în armonie şi reuşeşc să îşi 

găsească pacea interioară. Ţinut sub pernă, el te fereşte 
de coşmaruri. Oferit cadou, rubinul simbolizează 
dragoste şi prietenie. Este, de asemenea, un simbol 
pentru vitalitate, dar şi pentru nobleţe.

9,99
60% reducere

RUJ ULTRA COLOUR RICH 
3,2 g
Preţ standard: 28,00
Ofertă limitată 
1 nuanţă pe Reprezentant.

ÎNCEARCĂ ŞI RECOMANDĂ

Îţi recomandăm: 
Atunci când îţi alegi rujul, testează 

nuanţele pe vârful degetului (aici pielea 

ta are o nuanţă mai apropiată de 

culoarea buzelor).

1.  LOŢIUNE TONICĂ 
ASTRINGENTĂ PENTRU 
PETE CU ACID SALICILIC 
100 ml

Preţ standard: 15,00
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Parfumuri
DEMO

TU EŞTI PULSUL 
ORAŞULUI

Îţi prezentăm un nou parfum pentru Ea. 
Noua Apă de parfum City Rush a fost 
creată pentru femeia încrezătoare, 
pentru fashionista care nu se teme 
să facă cele mai îndrăzneţe alegeri în 
materie de stil şi nu numai...

Odată cu City Rush, o nouă celebritate 
ni se alătură. Menţinem suspansul până 
în Campania 15, însă te asigurăm că vei 
avea parte de o surpriză plăcută! Până 
atunci, vă provocăm, atât pe tine cât şi pe 
prietenele tale, să ghiciţi cine ar putea fi  
imaginea celui mai nou parfum Avon. Îţi 
oferim un indiciu: este vorba despre o celebră 
actriţă, fost model, care a colaborat de-a 
lungul carierei cu regizori de renume, printre 
care şi Wim Wenders. Sperăm că eşti la fel 
de entuziasmată ca şi noi pentru că City 
Rush va fi  cu siguranţă un veritabil hit!

Un parfum modern care îl 
ajută să rămână conectat la 
viaţa socială şi să se simtă 
mereu în mijlocul acţiunii.

Aroma modernă a Apei de toaletă 
My Vibe Graffi  ti îl energizează 
şi îl ţine în priză cu notele sale 
contrastante, proaspete şi pline 
de energie la vârf, dar profund 
masculine la bază.
Povesteşte tuturor cunoştinţelor 
tale despre noua apă de toaletă, 
special creată pentru a pune în 
valoare spiritul creativ al celui care 
o poartă.

NOTE DE VÂRF: 
bergamotă, 

prună, 
acorduri verzi

NOTE DE MIJLOC: 
dalie, 

trandafi r, 
orhidee

NOTE DE BAZĂ: 
note lemnoase, 

patchouli, 
mosc

CATEGORIA: FLORAL-ORIENTALĂ

NOTE DE VÂRF: 
ananas, 

cardamon, 
ghimbir

NOTE DE MIJLOC: 
castravete, 
lăcrămioară, 

mango

NOTE DE BAZĂ: 
ambră, lemn de 
santal, lemn de 

cedru

45.00 
55% REDUCERE!

APĂ DE PARFUM CITY RUSH  
50 ml 

Preţ standard: 99.00

0642 9

Ofertă limitată – 1 pe Reprezentant.

21.00 
65% REDUCERE!

APĂ DE TOALETĂ MY VIBE APĂ DE TOALETĂ MY VIBE 
GRAFITTIGRAFITTI
50 ml 50 ml 

Preţ standard: Preţ standard: 65.00  

3551 9

Ofertă limitată – 1 pe Reprezentant.Ofertă limitată – 1 pe Reprezentant.

DEMO VĂ 
RECOMANDĂM

ÎNCEARCĂ ŞI RECOMANDĂ

APĂ DE PARFUM HERVE LEGER 
FEMME 50 ml 

Preţ standard: 130.00,  1699 8

55.00 
45% REDUCERE!

65.00 
50% REDUCERE!

ÎŢI PREZENTĂM 

MY VIBE 
GRAFFITI

APĂ DE TOALETĂ HERVE LEGER 
HOMME 75 ml 

Preţ standard: 105.00,  0510 8 

Ofertă nelimitată.

   
ATINGE aici
şi testează 

aroma

Îţi recomandăm:
Cea mai bună metodă de a încerca aroma de pe o pagină parfumată este 

să atingi cu încheietura mâinii şi să freci uşor. Nu este nevoie să apeşi cu 

putere. De asemenea, nu folosi degetele pentru că de obicei mâinile sunt 

uleioase şi nu vei reuşi să simţi adevărata aromă a parfumului.

CATEGORIA CONDIMENTAT-LEMNOASĂ 

NOTE DE VÂRF: 
grepfrut lemn 

yuzu 
ghimbir 

NOTE DE MIJLOC: 
lemn de santal 
lemn de cedru 

vetiver 

NOTE DE BAZĂ: 
patchouli ambră 

mosc

CATEGORIA: FLORAL-LEMNOASĂ

NOTE DE VÂRF: 
Grapefruit roz din Sicilia

Floare de magnolie 
din China

Cardamon

NOTE DE MIJLOC: 
Lemn dulce

Floare de portocal 
din Maroc

Lemn de cedru

NOTE DE BAZĂ: 
Răşină din Laos

Lemn de chiparos
Vanilie

CATEGORIA: FRUCTAT-LEMNOASĂ
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APĂ DE TOALETĂ MY VIBE 
GRAFITTI
50 ml 

Preţ standard:  

Ofertă limitată – 1 pe Reprezentant.

Infi nite Moment pentru El îmbină 
esenţa spiritului modern, sofi sticat, cu 
accente clasice. Eleganţa notelor de 
vârf, un amestec cald de cardamon, 
nucşoară şi grepfrut, contrastează cu 
„inima” plină de senzualitate. Aici lavanda 
se îmbină cu acorduri de piele şi lemn 
de cedru. 

Infi nite Moment pentru El îţi propune 
o gamă completă de îngrijire, pe 
lângă apa de toaletă incluzând un 
balsam după ras şi un deodorant. 

Această apă de toaletă este special 
creată pentru bărbatul cu un stil 
impecabil. Apariţiile lui se disting prin 
eleganţă indiferent de ocazie.

Prezintă noua apă de toaletă tuturor 
cunoştinţelor care au achiziţionat deja Infi nite 
Moment pentru Ea. Cu siguranţă vor dori 
să o ofere partenerului lor. Atunci când 
o prezinţi, nu uita să menţionezi şi celelalte 
două produse de îngrijire din această gamă. 
Noua Apă de toaletă Infi nite Moment pentru 
El, Balsamul după ras şi Deodorantul din 
aceeaşi colecţie, sunt disponibile începând 
cu Broşura 14.

PENTRU EA
 EŞTI TOTUL

NOTE DE VÂRF: 
grepfrut, 

cardamon, 
nucşoară

NOTE DE MIJLOC: 
piele, 

lemn de cedru, 
lavandă neagră

NOTE DE BAZĂ: 
mosc, lemn de 
caşmir, vetiver

CATEGORIA: ORIENTAL-PROASPĂTĂ

PROGRAM MOTIVAŢIONAL

NU RATA!

 * Produsele Infi nite Moment pentru El se 
referă la apa de toaletă sau setul Infi nite 
Moment pentru El.

**Fiecare reprezentant poate benefi cia 
de un singur produs gratuit.

Produsele pot fi  cumulate din mai multe 
comenzi.

F O R  H I M

COMANDĂ 
MINIM

3 
PRODUSE* 
INFINITE MOMENT 
PENTRU EL 

ŞI PRIMEŞTI 

1 
APĂ DE TOALETĂ 
INFINITE MOMENT 
PENTRU EA**

GRATUIT

Parfumuri
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DĂ VOLUM PĂRULUI
ŞI BENEFICIILOR TALE!

ŞTIINŢA DIN SPATELE 
CULORII

Îţi împărtăşim toate motivele 
pentru care Vopseaua de 
păr Advance Techniques este 
cu adevărat uimitoare!

CE PRESUPUNE VOPSIREA PERMANENTĂ A PĂRULUI?
Spre deosebire de metodele de vopsire temporară, în cazul vopsirii 
permanente culoarea nu se degradează din cauza spălării părului.

CE SUNT PIGMENŢII MICRO-CRISTALIZAŢI ŞI CUM 
ACŢIONEAZĂ?
Pigmenţii micro-cristalizaţi, folosiţi şi în formulele Vopselelor de păr 
Advance Techniques, au dimensiuni mult mai mici decât pigmenţii 
care se găsesc în mod obişnuit în vopselele de păr. Din acest motiv, ei 
pătrund mult mai uşor în fi rul de păr şi îl degradează într-o măsură mult 
mai mică.

CE ESTE TEHNOLOGIA LOCK IN? 
Tehnologia Lock In este o combinaţie de ingrediente care 
îmbracă fi rul de păr într-un strat protector, care protejează 
culoarea în timpul spălărilor repetate.

SISTEM DE ÎNGRIJIRE A PĂRULUI ÎN 3 PAŞI
REZULTATE PROFESIONALE
Îngrijire înainte, în timpul şi după vopsire.

PASUL 1: TRATAMENT ÎNAINTE DE VOPSIRE 
– Ingredientele hidratante îngrijesc scalpul, în 
timp ce polimerii formează o barieră protectoare 
la suprafaţa fi rului de păr, asigurând reparare şi 
o acoperire uniformă.

PASUL 2: CULOARE VIBRANTĂ 
fomula specială eliberează micro-pigmenţi care 
penetrează fi rul de păr în profunzime. Oferă 
o acoperire uniformă pe toată lungimea şi 100% 
acoperire pentru fi rele albe.

PASUL 3: TRATAMENT DUPĂ VOPSIRE: 
Formula cu unt de shea hrănitor şi Tehnologia 
Lock-in ajută culoarea să îşi menţină strălucirea şi 
intensitatea pentru mai mult timp.

VOPSIRE 
TRADIŢIONALĂ

MICROPIGMENŢI 
CRISTALIZAŢI

CUM SĂ PROMOVEZI 
Vopselele profesionale pentru 
păr Advance Techniques:

PROMOVEAZĂ ÎN SALOANELE DE 
COAFURĂ
Saloanele de coafură reprezintă o mare oportunitate 
de câştig – dacă vor îndrăgi vopselele profesionale 
pentru păr Avon atunci vor rămâne loiali şi îşi vor 
reface stocul cu regularitate!

RECOMANDATĂ DE CELEBRITĂŢI
Construieşte credibilitate asupra produsului 
prin a  menţiona faptul că vopselele profesionale 
pentru păr Advance Techniques sunt încercate şi 
îndrăgite de Fergie, stilişti celebri, Reprezentanţi şi 
bineînţeles de tine!

CALITATE PROFESIONALĂ LA UN 
PREŢ MULT MAI MIC
În contextul situaţiei economice de astăzi nu multe 
femei îşi permit preţurile de la un salon de coafură, 
dar acum pot benefi cia de vopsele profesionale 
pentru păr la un preţ mult mai mic şi în confortul 
casei lor. Este unul din numeroasele motive pentru 
care trebuie să alegi Vopselele profesionale pentru 
păr Advance Techniques.

FII PROFESIONIST
Este important ca prietenele tale să aibă încredere 
că le sfătuieşti corect. Asigură-te că citeşti toate 
informaţiile pe care le ai la îndemână şi foloseşti 
toate instrumentele de vânzare pentru a  oferi 
credibilitate şi a răspunde la orice întrebare.

ASCULTĂ PERSOANA PE CARE AI 
ABORDAT-O
Asigură-te că înţelegi ce doreşte persoana în 
cauză de la o  vopsea pentru păr. Fiecare femeie 
este diferită, unele femei vor dori un look complet 
schimbat, altele vor dori orice nuanţă este acum 
„la modă”, în timp ce altele vor dori doar să-şi 
reîmprospăteze culoarea iniţială. Pentru a le sfătui 
corect va fi  nevoie să le asculţi cu atenţie.

NU TE TEME SĂ-ŢI SFĂTUIEŞTI 
CUNOŞTINŢELE SĂ NU 
FOLOSEASCĂ VOPSELELE 
PROFESIONALE PENTRU PĂR
Dacă părul prietenei tale este într-o condiţie 
foarte proastă, dar ţine neapărat să-l vopsească, 
fi i sinceră şi sfătuieşte-o să nu o  facă. Pe termen 
scurt nu vei obţine un benefi ciu, dar poţi să 
recomanzi alte produse Advance Techniques cum 
ar fi  şamponul sau balsamul hidratant şi apoi după 
câteva săptămâni de utilizare poţi recomanda 
folosirea vopselei profesionale pentru păr de la 
Advance Techniques.

ÎngrijireaPărului

VOPSEA DE PĂR 
SEMI-PERMANENTĂ:

VOPSEA DE PĂR PERMANENTĂ:

VOPSEA DE PĂR TEMPORARĂ :

CE PRESUPUNE VOPSIREA PERMANENTĂ A PĂRULUI?
Spre deosebire de metodele de vopsire temporară, în cazul vopsirii 
permanente culoarea nu se degradează din cauza spălării părului.
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Vânătoarele 
de OFERTE 
 – preţurile mici sunt cele care 
o conving. Vânătoarele de oferte 
aleg întotdeauna ghidându-se după 
preţurile convenabile, fără să dea 
prea multă atenţie produsului în sine.

Cum le abordezi: 
Cuvântul cheie este „avantajos”. 
Prietenelor tale care fac parte din această 
categorie trebuie să le recomanzi cele 
mai bune oferte din broşură (eventual, 
poţi marca paginile din broşură cu 
bileţele colorate pentru ca ele să poată fi  
identifi cate cu uşurinţă). De asemenea, ele 
tind să comande produse în cantitate mare, 
dorind să benefi cieze de cât mai multe 
oferte, aşa că poţi întoarce şi acest aspect 
în favoarea ta.

Consumatoarele 
LOIALE
Ele comandă în mod repetat produsele 
preferate. Rareori sunt interesate de 
alte produse, chiar dacă sunt superioare 
din punct de vedere calitativ sau mai 
convenabile ca preţ.  

Cum le abordezi: 
Oferă-le toată atenţia ta şi încearcă să afl i 
cărui brand sunt loiale. Recomandă-le apoi 
o alternativă din portofoliul Avon, care să 
le ofere mai multe benefi cii decât produsul 
preferat (rezultate mai bune, un preţ mai 
convenabil etc.). Oferirea de mostre este de 
asemenea o modalitate de a le încuraja să 
încerce produse noi.

Amatoarele de 
NOUTĂŢI
Îşi doresc în permanenţă să testeze 
cele mai noi produse. Tocmai de 
aceea, se întâmplă rar să comande 
acelaşi produs în mod repetat. Nu sunt 
loiale unui anumit brand şi sunt foarte 
uşor de infl uenţat prin comunicarea 
promoţională.

Cum le abordezi: 
Cuvintele cheie sunt „promoţie” şi 
„recomandare”. Prezintă-le întotdeauna 
cele mai noi produse din broşură, mai ales 
pe cele care au un suport media generos. 
Punctează întotdeauna calităţile inovatoare 
ale produselor. De asemenea, încântă-le cu 
opiniile pozitive ale altor persoane care au 
testat produsele.

AFLĂ CE-ŞI 
DORESC 
FEMEILE
şi fi i mai efi cientă!
Este esenţial să cunoşti necesităţile şi aşteptările prietenelor 
tale pentru ca recomandările pe care le faci să aibă 
rezultatele scontate. Venim în ajutorul tău cu o clasifi care 
a consumatorilor în funcţie de comportamentul lor de 
cumpărare. Descoperă din ce categorii fac parte prietenele 
tale şi adaptează-ţi recomandările la comportamentul lor! Dacă 
o persoană va părea să aibă caracteristici corespunzătoare mai 
multor categorii, ghidează-te după cele dominante!

ZonaReprezentanţilor

Acum ştii cum să abordezi 
fi ecare tip de consumator. 
Pune în practică şi 
rezultatele nu vor întârzia 
să apară.
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ZonaReprezentanţilor

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

Ceas Amelie

Apa de toaletă Simply Because

Set de cercei Mapya

Ruj persistent

Seturile Perceive, Far Away şi Incandessence

Roletele

Gelul hidratant pentru ras

Crema de corp hrănitoare cu ulei de argan

Serul pentru vârfuri deteriorate

Gelurile de duş 500 ml

Deodorantele anti-perspirante cu bilă

Fiecare Reprezentant poate comanda numai câte 1 

bucată din fi ecare produs DEMO.

Se poate benefi cia de toate ofertele DEMO în aceeaşi 

comandă.

Pentru produsele Demo nu benefi ciaţi de discount de 

Reprezentant.

O mostră Ruj UCR Brilliance cu 0,70 lei (codurile pot fi  vizualizate pe pagina de E-Reprezentant la secţiunea ‘Materiale Utile’)

Set de 5 mostre Apă de toaletă Slip Into Daring: 1 set cu 3,29 lei, 5 seturi cu 13,50 lei, cod 0343 4

Set de 5 mostre Apă de toaletă My Vibe Graffi  tti: 1 set cu 3,29 lei, 5 seturi cu 13,50 lei, cod 3557 6

Set de 5 mostre Apă de parfum City Rush: 1 set cu 3,29 lei, 5 seturi cu 13,50 lei, cod 3557 6

Set de 5 mostre Apă de toaletă Herve Leger Intrigue: 1 set cu 3,29 lei, 5 seturi cu 13,50 lei, cod 0077 8

Set de 5 mostre Apă de toaletă Infi nite Moment pentru El: 1 set cu 3,29 lei, 5 seturi cu 13,50 lei, cod 4508 8

O mostră tratament pentru riduri Anew Clinical A-F 33 cu 0,85 lei, cod: 4081 6

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.Este atât 
de simplu!

O mostră Ruj Moisture Seduction  cu 0,70 lei (codurile 

pot fi  vizualizate pe pagina de E-Reprezentant la 

secţiunea ‘Materiale Utile’).

Set de 5 mostre Ruj UCR 24K Gold cu 2,50 lei 

(codurile pot fi  vizualizate pe pagina de E-Reprezentant 

la secţiunea ‘Materiale Utile’).

O mostră Fond de ten matifi ant cu 0,70 lei (codurile pot 

fi  vizualizate pe pagina de E-Reprezentant la secţiunea 

‘Materiale Utile’).

Set de 5 mostre Apă de toaletă O2:  1 set cu 3,29 lei, 

5 seturi cu 13,50 lei, cod 0454 9

O mostră Gel-cremă hidratant Freshest Pure cu 

1,20 lei, cod 1322 7

O mostră Cremă de zi/noapte SPF 15 Beautiful 

Hydration cu 1,20 lei, cod 4834 8

O mostră Cremă de zi/noapte SPF 15 Ageless Bloom 

cu 1,20 lei, cod 0921 7

O mostră Cremă de zi/noapte SPF 20 Youth Minerals 

cu 1,20 lei, cod 4832 2

O mostră Cremă de zi/noapte SPF 15 Complete 

Balance cu 1,20 lei, cod 4835 5

O mostră Cremă de zi/noapte Sensitive Botanicals cu 

1,20 lei, cod 4833 0

Mostră Tratament de noapte Anew Ultimate 7S Gold 

cu numai 1,10 lei, cod 2964 5

Mostră Cremă de zi SPF 25 UVA/UVB Anew Ultimate 

7S cu 1,00 leu, cod 0932 4 

Mostră Cremă de noapte Anew Ultimate 7S cu 

1,00 leu, cod 0977 9 

Mostră Ser Anew Ultimate 7S cu 1,49 lei, cod 2957 9

Mostră Cremă tratament Anew Genics cu 1,00 leu, 

cod 3134 4

Mostră Ser Anew Genics cu 1,49 lei, cod 3203 7

Mostră Loţiune de zi SPF 20 Anew Ultimate cu 1,39 lei, 

cod 2944 7

Mostră Loţiune de zi SPF 20 Anew Reversalist cu 

1,39 lei, cod 2980 1

Mostră loţiune de zi SPF 15 Anew Aqua Youth cu 

1,00 leu, cod 2857 1

Mostră Gel-cremă hidratant de zi/noapte Anew Aqua 

Youth cu 1,00 leu, cod 0431 7 

Mostră Ser Anew Platinum cu 1,49 lei, cod 0119 8

Mostră Tratament de noapte Anew Reversalist cu 

1,39 lei, cod 1790 5

Mostră a Cremei de 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 Tratament de noapte Anew 

Rejuvenate cu 5,89 lei, cod 1789 7

Set de 5 mostre Tratament facial cu acid glicolic Anew 

Rejuvenate cu 5,89 lei, cod 4609 4

Mostră Ser pentru luminozitate cu 1,49 lei, cod 0198 2

Set de 5 mostre Cremă de noapte Anew Reversalist 

cu 5,49 lei, cod 4074 1

Set de 5 mostre Cremă de zi Anew Reversalist cu 

numai 5,49 lei, cod 4497 4

Mostră Ser Anew Reversalist cu 1,39 lei, cod 4065 9 

Mostră a Cremei de zi Anew Rejuvenate cu numai 

1,00 lei, cod 3176 5

Mostră Cremă de noapte regeneratoare Anew 

Rejuvenate cu numai 5,89 lei, cod 3357 1

Mostră Cremă de ochi regeneratoare 24h SPF 25 

Anew Rejuvenate cu numai 5,89 lei, cod 3168 2

Set de 5 mostre Cremă pentru lifting facial ThermaFirm 

cu 6,29 lei, cod 0780 7

O mostră Şampon şi Balsam 2 în 1 cu mango şi 

ghimbir Naturals cu 0,85 lei, cod 1877 0

O mostră Şampon revitalizant pentru toate tipurile de 

păr Advance Techniques cu 2,00 lei, cod: 2543 7

O mostră Balsam leave-in pentru toate tipurile de păr 

Advance Techniques cu 2,00 lei, cod: 2119 6

O mostră Şampon pentru părul uscat sau deteriorat 

Advance Techniques cu 2,00 lei, cod: 2541 1

O mostră Balsam pentru părul uscat sau deteriorat 

Advance Techniques cu 2,00 lei, cod: 2108 9

DISCOUNT FIX 10%

NOUTĂȚI

PRODUSE PE CARE DEJA LE CUNOŞTI ŞI LE IUBEŞTI

MOSTRELE TE AJUTĂ 
SĂ ATINGI SUCCESUL!
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Be YOUR Best with the BEST

CREDE, REALIZEAZĂ, EXCELEAZĂ...

BE YOUR BEST WITH THE BEST

La prima vedere Facebook pare doar 
o reţea de socializare pentru prieteni, 
vechi colegi, vecini ori cunoştinţe. Însă 
acest instrument online poate deveni cel 
mai bun aliat al afacerii tale AVON!
Paşii pe care trebuie să îi urmezi pentru 
a face progrese cu Facebook sunt simpli 
şi îi regăseşti în articolul alăturat.

Cum îţi creşti valoarea de 
comandă cu ajutorul lui 
Facebook:
1. Împrieteneşte-te cu pagina ofi cială Avon Space pe Facebook. 
Trebuie doar să ne dai un like la 
www.facebook.com/AvonSpace

2. Foloseşte toate instrumentele pe care ţi le oferă AVON pentru 
a strânge comenzi online. Un exemplu este widgetul de Broşură 
pe care îl găseşti chiar în contul tău de Reprezentant şi pe care 
poţi să-l distribui pe Facebook.

1. Profi lul personal de Facebook nu trebuie să includă numele 
Avon, ci numele tău simplu, fără alte specifi caţii.
2. Profi lul business de Facebook poate avea denumirea de 
“numele tău + Reprezentant/Lider/Director de zonă AVON”
3. Campanie de campanie vom actualiza în secţiunea 
Downloads din pagina ta de Reprezentant wallpapers, poze 
de profi l şi cover photo pentru Facebook, coperta Broşurii 
curente, bannere ale unor campanii utile, etc. Descarcă-le si 
foloseşte-le cu încredere de aici: 

http://www.avoncosmetics.ro/PRSuite/downloads.page

3. Urmăreşte statusurile prietenelor tale şi intervino la momentul 
potrivit cu o recomandare sau un sfat. Când o amică vorbeşte 
despre o petrecere din weekend-ul ce vine, îi poţi recomanda 
un machiaj de seară prezentat de Suzana. Îi vor plăcea cu 
siguranţă produsele folosite în tutorialul video şi le va dori pentru 
ea. Aici intervii tu, ca Reprezentant.
4. În pagina Avon Space postăm de două ori pe săptămână 
link-uri utile din comunitatea Avon Connects. Îţi poţi ajuta 
prietenii cu cele mai noi informaţii din domenii precum nutriţia, 
frumuseţea, moda, stilul de viaţă, familia. Tot ce trebuie să faci 
este să distribui acest conţinut!

5. Dacă eşti Lider Avon, te încurajăm să incluzi link-ul din Pagina 
Personală de Recrutare în toată comunicarea cu prietenii 
tăi: ca link în semnătura de mail, ca link în statusul de Yahoo 
Messenger, ca link în informaţiile profi lului tău pe Facebook.

Îţi urăm mult succes şi abia 
aşteptăm să ne regăsim în online!

Reguli de comportare 
în Facebook:
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