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Decizia ta îndrăzneaţă  
de a deveni propriul şef,  
şi de a câştiga atât cât îţi 
doreşti, te va ajuta să-ţi 
îndeplineşti visele

Dezvoltarea unei afaceri de succes în Avon 
începe astăzi, aici. Vei învăţa cum să pui în aplicare metode 
eficiente, verificate şi de alţii, care te vor ajuta să-ţi dezvolţi 
Lista de nume precum şi abilităţile de recomandare a 
produselor. 

“Avon îţi oferă întreg suportul de 
care ai nevoie pentru a reuşi. 
Rezultatele depind doar de tine.”     

     — Taiane, Reprezentant Avon
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Haide să începem cu noţiunile de bază: 
când, unde şi cum  
să recomand produsele Avon

Ca în orice afacere ce are la bază vânzarea directă, cele mai importante 
persoane pentru tine ca Reprezentant Avon sunt acele persoane din Lista 
ta de nume, care îţi comandă produse în fiecare campanie.   
 
Tocmai de aceea, toate întâlnirile de instruire pe care le ai la dispoziţie se 
concentrează pe dezvoltarea Listei de nume - discount-ul tău depinde de 
acest lucru!

Afacerea ta Avon

1. Cum ai progresat până acum?

A Valoare totală comenzi

B Nr. persoane care au comandat

C Discount total (A x % discount)

D Valoare medie comandată (A / B) 

2. Ce resurse ai în această campanie?

E Câte nume ai în Lista ta de nume

F Valoare potenţială de comandă (D x E)

G Valoare totală comenzi (A + F)

H Discount potenţial (G x % discount)
Prezintă Broşura Avon, 

mostrele şi 
produsele Demo

Plasează comanda 
şi primeşte 
produsele

Livrează produsele, 
încasează banii şi 
cere recomandări

Plăteşte factura 
Avon şi câştigă-ţi 

discount-ul

Discount 
pentru 

comanda ta 
personală

Identifică persoane 
care să-ţi comande 

produse Avon

Paşii către succes
în Avon
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Puterea lui 3 te ajută să îţi 
creşti semnificativ valoarea 
de comandă
Puterea lui 3 este o tehnică simplă şi eficientă: vorbeşte despre 
Avon în fiecare zi cu câte 3 persoane şi cere-le recomandări de 
alte 3 nume de persoane care ar fi interesate de Avon.

Foloseşte zilnic Puterea lui 3 pentru a-ţi:

Dezvolta Lista de nume.

Creşte valoarea discount-ului.

Creşte numărul de potenţiali Reprezentanţi din echipa ta, dacă                                
   ai ales sa devii Lider Avon

Dezvoltă echipa înscriind noi Reprezentanţi.

Dezvoltă-ţi Lista de nume  
oricând, oriunde 
 
Profită de orice oportunitate  
Vei fi surprinsă de rezultatul pe care-l are un zâmbet sau un compliment 
adresat persoanei de lângă tine chiar şi atunci când îţi faci cumpărăturile şi 
stai la rând la casă. Poţi apoi să faci foarte uşor legătura cu Avon. 
 
Oricând, oriunde, întotdeauna întreabă 
Oricând ai ocazia poţi întreba: “Când ai văzut ultima dată broşura Avon?” sau 
“Ce produse Avon ai încercat până acum?” 
 
Foloseşte-te de programul tău zilnic 
Identifică locurile în care mergi şi persoanele pe care le întâlneşti în 
activitatea ta zilnică:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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    Prezentarea şi “vânzarea” beneficiilor produselor  
     Foloseşte broşura. Trebuie să găseşti soluţii care să satisfacă  
     cel mai bine nevoile celor care comandă produse: ei aşteaptă
     recomandările tale.  
 
 “Ioana, ştiu că îţi doreşti un ruj care să ofere protecţie solară 
 buzelor şi a cărui culoare să dureze. Îţi recomand rujurile
 Avon Color. Acestea au SPF 15 şi poţi alege dintr-o gamă
 largă de nuanţe pe acelea care ţi se potrivesc.”

    Răspunsuri la întrebări şi tratarea obiecţiilor
     Foloseşte tehnica “Încearcă şi convinge-te!”
 
 “Sora mea Maria a avut aceeaşi părere ca şi tine atunci când
 i-am vorbit despre machiaj. Apoi, după ce a încercat produsele 
 de machiaj Avon, s-a convins că poate avea un aspect natural
 folosind produsele recomandate de mine.”

    Încheierea recomandării
     Diferite metode pentru a încheia o recomandare:

 Consideră că persoana din faţa ta va comanda produsul: 
 “Vei îndrăgi noul ruj Pro-to-go!” 
 
 Evidenţiază că oferta este limitată: 
 “Aceasta este ultima săptămână în care poţi beneficia de
 oferta “comandă un produs şi-l primeşti pe al doilea la 1 ban”.
 Mi-ai spus că ai vrea să nu ratezi această ocazie!” 
 
 Oferă persoanei mai multe variante din care să aleagă: 
 “Poţi alege oricare dintre aceste nuanţe extraordinare - Coral,
 Satin Pink sau Cappuccino.”
 
După încheierea recomandării, nu uita să ceri informaţii despre  
persoane care ar fi interesate de Avon: “Pe cine mai cunoşti interesat să 
vadă Broşura Avon sau să afle mai multe despre Oportunitatea Avon?”
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  Paşi pentru recomandări de succes
Renumele produselor Avon te poate ajuta să le recomanzi mai uşor. Totuşi 
îţi vor fi utile şi tehnicile eficiente de recomandare care să-ţi asigure 
succesul. Este foarte simplu - iată cum:

    Abordarea şi începutul conversaţiei  
     Începe conversaţia cu un compliment ...
 
 “Mihaela, nuanţa de ruj pe care o foloseşti ţi se potriveşte 
 perfect. În broşura Avon există un contur de buze care se 
 asortează excelent cu rujul tău.”

     Dacă nu cunoşti foarte bine persoana, ar fi mai bine să
     foloseşti o abordare mai simplă: 
 
 “Tocmai mi-am început activitatea ca Reprezentant Avon şi 
 trebuie să-ţi spun că în broşura Avon poţi găsi o gamă variată de
 produse de machiaj.”

    Determinarea nevoilor celor care îţi comandă produse  
     Ascultă cu atenţie la ceea ce îţi spune persoana din faţa ta.
     Concentrează-te pe necesităţile acesteia folosind întrebări
     deschise precum:
 
 “Ce fel de fond de ten preferi? Cu textură mai delicată sau
 cu o acoperire mai bună?” 
 “Ce fel de parfum îţi place să foloseşti?”

Phyllis & Noliyanda,  
Reprezentante Avon
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Determină care este succesiunea 
corectă a paşilor unei recomandări 
de succes. Notează în spaţiul liber 
litera dialogului corespunzător.

Paşii recomandării            Dialog

____ Răspunsuri la întrebări 
şi tratarea obiecţiilor

a “Avon a lansat un produs nou pentru 
îngrijirea tenului care cred că ţi se 
potriveşte.”

____ Abordarea şi începutul 
conversaţiei

b “Ce produse pentru îngrijirea tenului 
foloseşti?”

____ Prezentarea şi 
“vânzarea” beneficiilor 
produselor

c “Ştiu că îţi place să alergi în parc, dar 
expunerea la soare şi vânt îţi poate 
usca tenul. Avon are o gamă de 
produse special concepută pentru 
această situaţie.”

____ Încheierea 
recomandării

d “Sora mea Cristina a avut aceeaşi 
părere ca şi tine. După ce a încercat 
produsele pentru îngrijirea tenului de 
la Avon, s-a convins că pielea ei şi-a 
păstrat un aspect tânăr şi sănătos.”

____ Determinarea nevoilor 
persoanelor care îţi 
comandă produse 
Avon

e “Cred că nu vrei să ratezi 
această ofertă. Mai este valabilă 
doar săptămâna aceasta.”

Broşurile Avon şi mostrele 
produselor - instrumente utile 
pentru recomandarea produselor
Prezintă întotdeauna prietenilor şi cunoştinţelor tale cea mai nouă 
broşură Avon. Aceasta este cea mai simplă metodă de a-ţi creşte 
valoarea de comandă.

Fii la curent cu toate ofertele din fiecare broşură.  
Profită de structura uşor de urmărit a  broşurii Avon şi de faptul că  are 
pagini parfumate şi mostre ale produselor. În broşură vei găsi produse şi 
oferte potrivite pentru nevoile oricarei persoane din lista ta de nume.

Investeşte în broşuri.  
Broşurile îţi sunt utile atât pentru a face recomandări persoanelor din 
Lista ta de nume cât şi pentru a găsi persoane noi care doresc să 
comande produse Avon.

Foloseşte informaţiile pe care le primeşti în revista 
Hello Tomorrow.  
În fiecare campanie, pe pagina ta de Internet, la secţiunea “Noutăţi”, vei 
putea găsi informaţii utile pentru activitatea de Reprezentant în revista 
Hello Tomorrow.

Folosind în fiecare campanie aceste instrumente utile pe care le ai la 
dispoziţie, vei reuşi să-ţi măreşti valoarea de comandă şi discount-ul.
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Metode de comandă, 
livrare şi plată

Prezintă Broşura Avon, 
mostrele şi 

produsele Demo

Plasează comanda şi 
primeşte produsele

Livrează produsele, 
încasează banii şi cere 

recomandări

Plăteşte factura 
Avon şi câştigă-ţi 

discount-ul Discount 
pentru 

comanda ta 
personală

Identifică persoane 
care să-ţi comande 

produse Avon

Metode de comandă
• Internet
• Telefon mobil

Metode de plată
• Card Avon
• Plată electronică
• Oficii bancare

Metode de Comandă
www.avoncosmetics.ro - site-ul 
Reprezentanţilor Avon

Poţi să-ţi faci cumpărăturile direct de pe site-ul Avon sau 
chiar de pe telefonul tău mobil.
Poţi plasa comanda cu un singur click direct în E-Broşura 
Avon pe care o vei găsi pe pagina ta de Reprezentant, iar 
apoi vei primi un SMS cu informaţii despre procesarea 
comenzii tale. Produsele îţi vor fi livrate în maxim două zile 

lucrătoare, la orice adresă doreşti, iar tu poţi să-ţi urmăreşti comanda on-line, 
pe drumul ei către tine, fără să pleci de acasă!
Tehnologiile moderne din domeniul web pe care Avon le foloseşte îţi permit 
să fii la cel mult un click distanţă de tot ceea ce reprezintă activitatea ta 
alături de Avon, iar tu poţi avea biroul chiar la tine acasă!

Serviciul de comandă prin SMS
Ca Reprezentant Avon îţi poţi comanda 
produsele preferate şi prin SMS. Tot ce 
trebuie să faci este să trimiţi la numărul 1804 
următorul text ce conţine detalii legate de 
comanda ta: 
C spaţiu NumărCampanie spaţiu 
NumărReprezentant spaţiu CodProdus1 
spaţiu Cantitate spaţiu CodProdus2 spaţiu … şi  să apeşi tasta Send. 
Mesajul tău va fi imediat recepţionat şi comanda prelucrată. În maxim 3 
minute, vei primi un mesaj care îţi va confirma procesarea comenzii.

Comanda prin SMS poate cuprinde până la maxim 20 de produse diferite 
şi va fi una normală, în cursul campaniei în desfăşurare. Livrarea acesteia se 
va face la adresa permanentă de livrare din baza noastră de date.
Aplicaţia poate fi utilizată de orice Reprezentant care are un telefon mobil şi 
acces la o reţea de telefonie mobilă. 

12 13



Metode de Plată
Cardul parfumat de la AVON
Răsplăteşte femeile care încep azi ziua de mâine

• EXCLUSIV pentru Liderii şi Reprezentanţii Avon
Acest card este emis în exclusivitate pentru Liderii şi Reprezentanţii Avon.

• PARFUMAT - Unicul Card de credit parfumat
Cardul Avon este unicul card de credit parfumat cu cea mai apreciată 
aromă Avon - Little Black Dress.

• PUNCTE de LOIALITATE 
Beneficiezi de puncte de loialitate în valoare de 1%, din totalul tranzacţiilor 
făcute cu cardul. Poţi utiliza aceste puncte pentru a comanda produse 
Avon.

• PLATA ELECTRONICĂ a facturilor Avon din pagina de Reprezentant
Economiseşti timp achitându-ţi factura Avon direct din pagina de 
Reprezentant. În siguranţă, fără comisioane şi cu o perioadă de graţie de 
până la 50 de zile.

• ASIGURARE MEDICALĂ - În cazul diagnosticării cancerului la sân
Cardul Avon include o asigurare medicală gratuită* în valoare de 5.000 lei 
în cazul diagnosticării cancerului la sân.
            * în anumite condiţii specificate în contract

Administrarea banilor: 
sfaturi utile
În cele mai multe cazuri, Reprezentanţii Avon strâng comenzi de produse 
folosind metoda “Comanzi acum, plăteşti la livrare!”. 
În consecinţă, persoanele care comandă produse Avon le vor plăti în 
momentul în care le primesc. Este important să colectezi banii la livrarea 
produselor pentru a putea plăti factura în termenul stabilit.

Plata la livrare este cea mai sigură metodă de plată.

Persoanele care comandă produse Avon 
trebuie să le plătească în momentul în 
care le primesc.

Plăteşte-ţi factura Avon până la sau la 
data stabilită. 

Investeşte o parte din discount-ul 
tău în broşuri, mostre sau produse 
demonstrative.

Păstrează-ţi banii pentru plata 
facturii Avon separat de banii 
personali.

1514

Gabriela,
Reprezentant Avon 



“Prin dezvoltarea listei mele de nume 
în fiecare campanie, am reuşit să 
mă calific în Clubul Reprezentanţilor 
încă din primul meu an în Avon.” 
    — Elena, Junior Manager Avon şi membru în Clubul Reprezentanţilor

Cunoaşte cât mai bine 
produsele Avon pentru a le 
recomanda cu succes
În broşura Avon găseşti produse potrivite pentru orice 
persoană din Lista ta de nume. 
 
	 •	Machiaj	 	 	 •	Îngrijire	personală	
	 •	Îngrijirea	tenului	 	 •	Bijuterii	
	 •	Parfumuri	 	 	 •	Accesorii
	 •	Wellness

1716



Recunoaştere, Premii şi 
Oportunitatea de a fi Lider Avon
Continuă tot aşa! Ai un început extraordinar!
Energia şi plăcerea cu care faci lucrurile vor sta la baza succesului 
tău în continuare. Te poţi bucura de programele şi competiţiile 
special dedicate Reprezentanţilor. Propuneţi să te califici în  Clubul 
Reprezentanţilor Avon club care îi recunoaşte pe Reprezentanţii 
cu comenzile cele mai mari pe parcursul unui an. Te poţi bucura 
în acelaşi timp de Oportunitatea de câştig ca Lider Avon. O mare 
parte dintre Reprezentanţii Avon au reuşit - la fel poţi face şi tu!

Luna ____________

Stabilirea obiectivelor
Hai să vorbim despre ce ar trebui să faci pentru a-ţi atinge 
obiectivele pe care ţi le-ai propus pentru a avea succes.                                                               
Primul pas ar fi stabilirea unei agende pentru a-ţi gestiona cât mai eficient 
timpul.

SâmbătăVineriJoiMiercuriMarţi LuniDuminică

• Prezentare broşură 
• Puterea lui 3 
• Dezvoltare listă de nume

• Strângere comenzi 
• Plasare comandă 
• Livrare produse / Încasare bani

• Întâlnire de Instruire 
• Întâlnire de Dezvoltare 
• Beauty & Business 
• Petrecere Avon
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Dezvoltarea ta ca Reprezentant 
Avon va continua cu  

Întâlnirea de Instruire 3
Ai parcurs cu succes prima jumătate a programului de instruire 
pentru Reprezentanţi şi ai început să-ţi construieşti Un Viitor de 

Succes cu Avon.  

Următoarea noastră întâlnire va avea loc în data de 

_________________________

Mă poţi contacta oricând la numărul de telefon  

(______)  _______  -  ______________

Identifică 3 persoane din lista ta de nume despre care ştii că îşi 
doresc un viitor mai bun pentru ei şi familia lor. 

Află cum îţi poţi dezvolta afacerea ca Lider Avon la următoarea 

noastră Întălnire de Oportunitate!

Participă în data de ________________  

la ora ________

Întâlnirea de Instruire 2
Ianuarie 2009

AVON Cosmetics România SRL 
str. Ermil Pangrati nr. 30, sector 1, Bucureşti
Tel. Relaţii cu Clienţii: 021 311 85 55, Fax: 021 311 85 58
e-mail: repservice@avon.com

www.avoncosmetics.ro
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