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Întâlnirea de Dezvoltare 1:                              
Vedere de ansamblu şi Beneficii 
   •  Procesul de bază şi beneficiile Oportunităţii Avon 

   •  Rolul şi Responsabilităţile Liderilor Avon 

   •  Baza afacerii - Procesul PATD 

Cuprins

Un mesaj din partea  
Andrea Jung, Preşedintele şi CEO
Avon Products Inc.

Felicitări! Ai facut acest pas 
important nu doar pentru a-ţi 
schimba viaţa şi a-ţi realiza 
obiectivele, ci şi pentru a-i sprijini 
pe cei din echipa ta în atingerea 
obiectivelor pe care şi le-au 
propus. Aceasta este frumuseţea 
Oportunităţii de afacere ca Lider 
Avon.  
Este un ciclu de succes prin care 
îţi vei dezvolta abilităţile şi care îţi 
oferă satisfacţii şi un potenţial de 
câştig extraordinar.

– Andrea Jung,  
  Preşedinte şi CEO Avon Products Inc.

  Ştiai 
că?

Reprezentantele Avon sunt foarte cunoscute 
şi apreciate în comunităţile în care trăiesc. Ele 
sunt vecinele sau prietenele tale care îţi pot 
oferi recomandări personalizate şi adaptate 
nevoilor tale, aşa cum nu poţi primi altundeva.
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Oportunitatea Avon - Onorariul Liderilor ...................6–13

Dezvoltă-ţi afacerea cu ajutorul PATD ..........................14–23

Produsele Avon .....................................................................................24

Obiective & Planificare ..................................................................25-28
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Acesta este începutul  
afacerii tale

Succesul afacerii tale ca Lider Avon depinde 
de energia şi voinţa ta.  

Care din afirmaţiile de mai jos ţi se potriveşte? 

 o Vreau să am o afacere proprie. 

 o Vreau să ofer această oportunitate prietenilor mei.

 o  Vreau să fiu recunoscută pentru efortul şi 

realizările mele.  

Dacă ai răspuns “DA” la una dintre cele trei afirmaţii,  
atunci eşti pregătită să devii Lider Avon!

Bun venit în echipa de Lideri Avon România. Ai ales să începi 
o afacere care îţi va oferi multe beneficii ce te vor ajuta să-ţi 
atingi obiectivele. Totul depinde de ambiţia ta şi de dorinţa ta 
de a dezvolta o echipă de succes.

Te vei bucura de succes şi de faptul că vei oferi suport şi 
instruire Reprezentanţilor tăi pentru ca aceştia să-şi realizeze 
la rândul lor obiectivele.

În tot acest timp vei beneficia la rândul tău de suport. 
Liderul tău, cea care ţi-a prezentat beneficiile Oportunităţii 
de a fi Lider Avon este nu doar o parteneră de afaceri ci şi 
o prietenă. Avon, Liderul tău direct şi Directorul tău de zonă 
sunt hotărâţi să-ţi ofere tot suportul de care ai nevoie astfel 
încât tu să-ţi poţi transforma visele în realitate.

Profită de toate avantajele şi resursele pe care le ai ca Lider 
Avon. Colaborând cu Avon vei simţi că nu există bariere 
pentru ambiţia ta de a reuşi!

Îţi doresc mult succes!

Andreea Moldovan
Director de Vânzări Avon România
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  Recomandă mai mult şi beneficiază de un discount 

De Până LA 30% la comanda ta personală. 

   Promovează oportunitatea Avon şi câştigă un onorariu 

De Până LA 1o% pentru comenzile echipei tale.

3Urmează cei paşi simpli  
către succes:

Cum poţi deveni Lider Avon
Construieşte-ţi echipa - onorariul tău 
poate creşte în fiecare campanie!
Recomandarea produselor Avon este şi rămâne baza afacerii pe care 
ai început-o alături de Avon. 

Te poţi bucura de un discount extraordinar recomandând produsele 
Avon şi în acelaşi timp de un onorariu consistent ca Lider Avon. 

Recomandă

Promovează

Instruieşte

extraordinarele 
produse Avon

Oportunitatea 
Avon în rândul 
prietenilor tăi

Reprezentanţii din 
echipa ta să facă 
ceea ce faci tu

obiective pe termen scurt 

 

obiective pe termen lung 

 

nubia, 
Reprezentantă Avon
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Ai un potenţial nelimitat 
ca Lider sau Lider Superior Avon. 

Cele 4 oportunităţi de afacere:

Dezvoltă-ţi afacerea 

Accelerat!
Poţi accelera dezvoltarea 
afacerii tale ca Lider Avon  

crescându-ţi echipa în fiecare campanie.

5 beneficii extraordinare 
pentru Liderii Avon 

o Bucură-te de independenţă financiară.
Imaginează-ţi cum ar fi viaţa ta şi a familiei tale dacă ai avea un 
potenţial nelimitat de câştig. Trăieşte alături de cei dragi viaţa la 
care ai visat întotdeauna.  

o Împărtăşeşte şi celorlalţi Oportunitatea Avon.
Ca Lider Avon, poţi schimba vieţile celor din jur, împărtăşindu-le 
acestora beneficiile Oportunităţii Avon.

o Dezvoltă-ţi abilităţile profesionale.
Îţi poţi dezvolta abilităţile profesionale în cadrul workshopurilor 
business gratuite susţinute de profesionişti Avon.  

o Foloseşte instrumente moderne pentru a-ţi dezvolta 
afacerea. 

o Bucură-te de recunoaştere şi premii.
Vei fi mereu premiată şi recunoscută pentru performanţa ta ca 
Lider Avon. O mare parte dintre Liderii Avon au câştigat case, 
maşini, vacanţe şi onorarii suplimentare în cadrul programelor 
speciale dedicate lor.

Recomandă Promovează Instruieşte

Comandă 
personală

Înscrieri 
personale

Comenzi 
cu grupa

Generaţia
Valoare 
min. de 

comandă

onorariu
Creştere 
netă staff 

< 0

onorariu
Creştere 
netă staff 

= 0

onorariu
Creştere 
netă staff 

> 0

C
o

o
rd

o
na

to
r

(C
o

o
R

)

110 
Lei

4
Reps

1.500 
Lei

Generaţia 1

110 Lei 3% 4% 6%

260 Lei 4% 5% 7%

390 Lei 5% 6% 8%

Generaţia 2 110 Lei 1% 1% 2%

S
en

io
r 

C
o

o
rd

o
na

to
r

(S
C

) 110 
Lei

18  
Reps  

din care: 

3 
Lideri

12.500 
Lei

Generaţia 1

110 Lei 4% 5% 7%

260 Lei 5% 6% 8%

390 Lei 6% 7% 9%

Generaţia 2 110 Lei 1% 2% 3%

Generaţia 3 110 lei 1% 1% 2%

Ju
ni

o
r 

M
an

ag
er

(J
M

) 110 
Lei

31   
Reps  

din care:

6   
Lideri  
din 

care cel 
puţin:

1   
SC

38.500 
Lei

Generaţia 1

110 lei 5% 6% 7%

260 Lei 6% 7% 8%

390 Lei 7% 8% 9%

Generaţia 2

110 lei 1% 2% 4%

260 Lei 2% 3% 5%

390 Lei 3% 4% 6%

Generaţia 3 110 lei 1% 1% 2%
S

en
io

r 
M

an
ag

er
(S

M
) 110 

Lei

42   
Reps  

din care:

12   
Lideri  
din 

care cel 
puţin:

2   
SC

80.000 
Lei

Generaţia 1

110 lei 6% 7% 8%

260 Lei 7% 8% 9%

390 Lei 8% 9% 10%

Generaţia 2

110 lei 2% 3% 5%

260 Lei 3% 4% 6%

390 Lei 4% 5% 7%

Generaţia 3 110 lei 1% 2% 3%
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Activităţile unui 
Lider Avon de Succes 

Cum poţi deveni Lider Avon

A. Recomandă produse Avon în valoare de Lei

B. Promovează Oportunitatea Avon
Promomvează Oportunitatea Avon şi înscrie pentru 
început în echipa ta între 5 şi 15 Reprezentanţi.

1. Lei

2. Lei

3. Lei 

4. Lei

5. Lei

6. Lei

7. Lei

8. Lei

9. Lei

10. Lei

11. Lei

12. Lei

13. Lei

14. Lei

15. Lei

C. Valoarea comenzilor cu grupa (A + B) Lei

Dacă vei îndeplini simultan aceste 3 condiţii într-o 
campanie, vei deveni Coordonator Avon, şi te vei 

putea bucura de onorariul tău!

Titlu onorariu mediu lunar

Coordonator 220 Lei*

Senior 
Coordonator 1.300 Lei*

Junior 
Manager 3.000 Lei*

Senior  
Manager 5.800 Lei*

*Onorariile medii lunare ale Liderilor Avon (date interpretate 
statistic pe baza istoricului 2008)

Dezvoltă o echipă şi practică în fiecare zi: Prospectarea, 
Înscrierea, Instruirea şi Dezvoltarea cu cei din echipa ta (PATD). 

Recomandă produse Avon în fiecare campanie şi atinge nivelul 
minim pentru a te confirma ca Lider Avon. 

Investeşte eficient asigurându-te ca cei din echipa ta au 
suficiente materiale pentru a-şi dezvolta afacerile Avon. 

Instruieşte-i pe cei din echipa ta să facă exact la fel.
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Întâlnirea de 
Dezvoltare 1

Bazele unei Afaceri de viitor  
Cum poţi deveni un Lider de succes

Întâlnirea de 
Dezvoltare 2

Formarea unei echipe de succes 
Cum să dezvolţi perfomeri în echipă

Întâlnirea de 
Dezvoltare 3

Dezvoltarea echipei tale   
Cum să-ţi dezvolţi echipa

Întâlnirea de 
Dezvoltare 4

Performanţele echipei tale   
Cum să performezi cu echipa

Practica de succes . . .
 . . . pe care o poţi folosi este simplă: Recomandă, Promovează, 
Instruieşte. Această formulă a devenit o practică zilnică pentru 
toţi Liderii de succes din Avon. Astfel, ei au reuşit să-şi dezvolte 
afacerea şi să se bucure de onorarii atractive.

Începe să-ţi dezvolţi 
afacerea azi! 
La care dintre întrebările de mai jos poţi răspunde cu DA?  
  o Un câştig suplimentar ar conta  
        pentru modul tău de viaţă?

  o Eşti dispusă să investeşti timp şi energie    
       pentru a-ţi dezvolta o afacere? 

  o Vrei să colaborezi cu o companie de tradiţie    
        care te va spijini întotdeauna? 

Poţi deveni Lider Avon chiar azi!
Eşti pregătită să începi afacerea ta ca Lider Avon. Energia şi 
determinarea ta te vor ajuta să reuşeşti. După încheierea celor 
patru Întâlniri de Dezvoltare, vei putea începe să te bucuri de 
onorariul pe care-l primesc cei mai buni Lideri Avon.

Începi o afacere proprie, în care beneficiezi de tot sprijinul. 

“Am devenit Reprezentantă Avon  
în luna Mai. Până în August, m-am 

confirmat Coordonatoare, cu o 
echipă de 15 Reprezentanţi!”

— Dawn, Coordonator Avon
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Prospecting

Dezvoltă-ţi afacerea prin PATD
Onorariul tău poate creşte odată cu dezvoltarea echipei 
tale. Alături de tine (Lider Avon), Reprezentanţii tăi precum şi 
Reprezentanţii înscrişi de aceştia formează echipa cu care vei 
lucra în fiecare campanie. Practicând procesul PATD cu Liderii şi 
Reprezentanţii tăi, vei reuşi să-ţi dezvolţi o afacere solidă.

Prospectare (Prospecting)
 Îţi poţi dezvolta afacerea, promovând Oportunitatea Avon 
 prietenilor şi cunoscuţilor tăi.

Înscriere (Appointment)
  Îţi poţi creşte echipa, înscriindu-i pe cei care doresc să 

devină Reprezentanţi Avon.

Instruire (Training)
 Îţi poţi creşte onorariul, instruindu-ţi Reprezentanţii.

Dezvoltare (Development)
  Dezvoltă-ţi Liderii arătându-le cum să practice procesul 

 PATD şi observându-i cum îl pun în practică.

Poţi deveni un expert PATD şi astfel te vei 
bucura din plin de beneficiile pe care ţi le 
oferă oportunitatea Avon

Liderul tău superior sau Directorul de zonă te vor pregăti şi îţi vor fi 
alături în drumul tău spre a deveni expert PATD. 

“Prospectarea este modalitatea 
prin care am reuşit foarte uşor să 
devin Coordonator. M-a ajutat să-mi 
construiesc o echipă valoroasă.”
     — Dawn, Coordonator Avon
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Prospectare

A
Abordarea

C
Crearea 

entuziasmului

T
Timpul - Programează 

întâlnirea pentru 
înscriere

Pregătirea pentru Prospectare
• Creează o listă de potenţiali Reprezentanţi.

• Stabileşte metoda de abordare şi subiectele de discuţie.

• Pregăteşte flyere de prospectare cu datele tale de contact.

• Pregăteşte-ţi o ţinută potrivită folosind produse Avon, parfum,            
   machiaj si accesorii. 

Lista de potenţiali Reprezentanţi - Puterea lui 3 
Aproape fiecare persoană pe care o întâlneşti poate fi un potenţial  
Reprezentant.

Persoanele pe care le cunoşti 
prieteni / rude / vecini 

 

Prietenii celor pe care îi cunoşti 
recomandări 

  

VIZITeAZă sau SUnă

CReeAZă-ŢI LISTA folosind Puterea lui 3
Vorbeşte zilnic cu 3 noi persoane despre Oportunitatea Avon şi solicită-le 
recomandări de alte persoane care sunt interesate să-şi înceapă propria 
afacere Avon.

Locurile în care mergi de obicei 
instituţii / spitale / mall-uri 
qwedio 

 

Persoanele cu care te întâlneşti 
la birou / şcoală / petreceri 
 

  

Tania, 
Senior Manager

În timpul Prospectării 
Cea mai simplă tehnică pe care o poţi folosi este tehnica ACT.

După Prospectare 
• Dacă persoana abordată nu este interesată,  
  solicită recomandarea a 3 alte nume pe care să le abordezi.  
    
• Continuă să abordezi şi alte persoane. Cu cât vei aborda mai multe        
  persoane, cu atât îţi va fi mai uşor să întâlneşti persoane interesate  
  să devină Reprezentanţi Avon şi deci îţi vei creşte astfel echipa.
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Prospectare

A. Abordarea Directă  
Prezintă-te încă de la început ca fiind Reprezentant Avon.
 
 

Paşii de urmat: 
1. Salută persoana abordată, zâmbind natural.

2. Prezintă-te dacă vă întâlniţi pentru prima dată.

3. Începe conversaţia adresând întrebări deschise.

4. Prezintă oportunitatea Avon pentru a crea interes. 
 

exemplu de dialog – (Scenariu: Lili, o vecină)

 “Bună Lili, mă bucur că ai fost de acord 
              să ne întâlnim astăzi pentru a vorbi despre Avon.”
 “ Spune-mi, te rog, cum ţi s-ar părea să poţi 

oferi familiei tale tot ceea ce-ţi doreşti,  
având propria afacere de succes?”

 “Perfect, sunt aici ca să-ţi spun cum poţi 

   realiza acest lucru alături de Avon!”

B. Abordarea Indirectă
Caută mai întâi un subiect comun de conversaţie, înainte de a 
începe să vorbeşti despre Avon.  
 
Paşii de urmat:
1. Abordează persoana şi găseşte un subiect comun de conversaţie.

2. Prezintă-te.
3. Complimentează persoana, dacă este cazul.

4. Crează în conversaţie o punte de legătură cu Avon. 

5. Adresează întrebări deschise pentru a identifica nevoile 

persoanei. 

exemplu de dialog – (Scenariu: o mămică în parc)

“Bună, nu-i aşa că e placut aici în parc?” 

“Eu sunt Maria, Coordonatoare Avon.”
“Văd că şi tu îndrăgeşti plimbările în parc                            
  la fel ca şi mine.”
“ Mă bucur că am început o afacere Avon  
  care îmi permite să am astfel de pauze                                  
   oricând îmi doresc.”
“Ce ai face dacă ai avea două ore libere în fiecare zi?”

A bordarea
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Reţine că la acest pas al prospectării trebuie să 
foloseşti flyerul de prospectare.
Încearcă să ai un mesaj simplu. Gândeşte-te mai întâi la ce are de 
câştigat persoana abordată. Dacă …

A. Doreşte să-şi înceapă propria afacere, 
    evidenţiază: 
    • Oportunitatea de câştig     • Instruirea gratuită  
    • Programul flexibil      • Produsele de calitate 
 
B. Doreşte un venit suplimentar, 
    evidenţiază că: 
     • Poate fi o afacere part-time    • Nu este nevoie să renunţe  
     • Are propia pagina de Internet      la actualul loc de muncă 
         

Cele mai importante instrumente pe care le ai la 
dispoziţie pentru a-ţi dezvolta afacerea sunt:   
     •  Flyer-ele pentru Prospectare Avon şi mostrele 
     •  Entuziasmul tău, care va determina persoanele abordate  
        să-ţi răspundă în acelaşi mod! 

Asigură-te că ai toate detaliile de contact ale persoanei 
abordate. Notează numele, adresa, numărul de telefon 
şi adresa de e-mail, dacă este posibil.

Haide să exersăm  
abordarea la prospectare
 
A. Abordare Directă
Scenariu – locaţia: restaurant
Te întâlneşti cu o persoană ce ţi-a fost recomandată de o prietenă. 
Este mamă şi lucrează la oficiul poştal din cartier.

Scrie modelul tău de abordare aici:
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 
B. Abordare Indirectă
Scenariu – locaţia: în faţa şcolii unde învaţă copilul tău
Vei începe o conversaţie cu o mămică ce îşi aşteaptă copilul.

Scrie modelul tău de abordare aici:
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

C rearea entuziasmului

T impul & locul pentru înscriere

Prospectare
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Înscriere 
şi Instruire

Înscriere şi Instruire 
Ghidul “Viitorul îţi surâde“

1. Să ne cunoaştem

Prezentarea ta personală                                                                                    
Confirmă obiectivul întâlnirii                                              
Prezintă “Povestea ta în Avon”                                                                                          
Află “Povestea potenţialului Reprezentant”                                 
Prezintă “Povestea Avon”

1
Să ne 
cunoaştem

Acordul şi 
Înscrierea

2
Primii paşi 
în Avon

3
Planificarea  şi 
Următorii paşi

4
2. Acordul şi Înscrierea

Prezintă Oportunitatea Avon                                                                                 
explică Recomandă – Promovează – Instruieşte 
evidenţiază principalele beneficii şi suportul oferit                                                                
notează visele-obiectivele pe cuponul detaşabil                     
Acordul Reprezentantului de a începe; completarea fişei de înscriere

Transformă persoanele 
intersate în Reprezentanţi 
activi şi motivaţi prin Înscriere 
şi Întâlnirea de Instruire 1

4. Planificarea şi următorii paşi  

Prezintă cei 5 Paşi de Bază către Succes 
notează principalele obiective ale noului Reprezentant      
notează obiectivele campaniei curente; notează următorii paşi 
Realizează legătura dintre obiectivele Reprezentantului şi planul 
de acţiune stabilit

3. Primii paşi în Avon
 Dezvoltaţi “Lista de nume”                                            
Completează documentele necesare în timp ce noul Reprezentant 
lucrează la completarea Listei sale de nume
Analizaţi “Lista de nume” şi determinaţi care sunt persoanele cărora 
li se va promova şi Oportunitatea Avon                                  
Prezintă Broşura Avon; evidenţiază principalele secţiuni 
Prezintă 1 sau 2 produse Avon, specifice campaniei curente                                    
evidenţiază ciclurile de succes în Avon
Prezintă testimonialele Liderilor din Romania
evidenţiază discount-ul Reprezentanţilor şi onorariul Liderilor
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Cu câte persoane vei vorbi zilnic pentru a-ţi forma 
echipa?

Câte înscrieri vei avea între campaniile 
________ şi ________ ?

Produsele Avon: Foloseşte-le, 
Îndrăgeşte-le, Recomandă-le
Oferă persoanelor abordate posibilitatea de a încerca 
produsele Avon, atunci când situaţia o permite.

Foloseşte produse Avon pentru a putea să le recomanzi cu 
încredere.

Prezintă produsele Avon la orice întâlnire cu Reprezentanţii

Împărtăşeşte-ţi cunoştinţele cu echipa ta de Reprezentanţi.

Străduieşte-te să atingi 
primul nivel ca Lider ...  
visele devin realitate  

la Avon!
Acum cunoşti deja care sunt beneficiile Liderilor Avon şi 
suportul de care beneficiază aceştia ...  
 
Care este nivelul pe care vrei să-l atingi şi până când? 

Coordonator

Senior Cooronator

Junior Manager

Senior Manager
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Majoritatea Liderilor Avon au reuşit   
să devină Coordonatori în primele  
2 campanii de activitate ... Tu ce îţi 
propui?

Completează-ţi Agenda cu 
Recomandă, Promovează, 

Instruieşte
Luna _______

SâmbătăVineriJoiMiercuriMarţi LuniDuminică

• Prezentare Broşură 
• Zi de Comandă 
• Livrare produse 
• Prospectare 

• Înscriere 
• Întâlnire de Instruire 
• Întâlnire de Dezvoltare 
• Prezentare produse 

• “Vânzarea“ oportunităţii 
• Întâlnire de observare 
•  Telefoane/e-mail 

Luna _______

SâmbătăVineriJoiMiercuriMarţi LuniDuminică

• Prezentare Broşură 
• Zi de Comandă 
• Livrare produse 
• Prospectare 

• Înscriere 
• Întâlnire de Instruire 
• Întâlnire de Dezvoltare 
• Prezentare produse 

• “Vânzarea“ oportunităţii 
• Întâlnire de observare 
•  Telefoane/e-mail 
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notează-ţi în agendă!
Pregăteşte-te pentru următorii paşi pe drumul tău spre a deveni Lider Avon.

Date importante 

Întâlinire de Observare pentru Prospectare & Înscriere:

Data: ________ Locaţia: ______________ Ora: _______

Întâlnirea de Instruire ____ :

Data: ________ Locaţia: ______________ Ora: _______

Întâlnirea de Dezvoltare 2:

Data: ________ Locaţia: ______________ Ora: _______

Prezentare de produse: 

Data: ________ Locaţia: ______________ Ora: _______

Întâlnire de Oportunitate: 

Data: ________ Locaţia: ______________ Ora: _______ 

Mă poţi contacta oricând. Numele meu este ______________   

Numărul meu de telefon este (______)  _______________

Întâlnirea de Dezvoltare 1
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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