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Dezvoltarea unei echipe  
de succes începe chiar  
cu TINE!
Determinarea ta de a ajunge cât mai repede un Lider Avon de 
succes va influenţa pozitiv toate beneficiile pe care le poţi avea.

Obiective pe termen scurt 

 

Obiective pe termen lung 

 

“Cu Avon am un program flexibil şi astfel 
pot fi lângă copii mei atunci când au nevoie 
de mine. Am parte de numeroase beneficii 
dintr-o afacere part-time. Îmi pot împlini 
toate visele!  
Am o casă minunată, două maşini şi mă 
bucur de vacanţă oricând doresc!”
  — Rachel, Junior Manager

Avon este cunoscută şi îndrăgită de femeile 
de pe fiecare continent. În fiecare secundă, 
o femeie cumpără, undeva în lume, un ruj 
Avon.

  Ştiai 
că?
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Felicitări pentru tot ce ai 
realizat până acum!
Haide să vedem la ce putem lucra împreună pentru ca tu să-ţi poţi 
îndeplini visele.

Care a fost cea mai plăcută experienţă pe care ai avut-o   
ca Lider Avon până acum?

Titlu Lider _________ Până în campania__________ 

Condiţii 
minime de 
confirmare

Rezultatele 
campaniei

Diferenţa de 
realizat

Comanda personală

Înscrieri personale 

Număr de Lideri
(indică titlul)

Valoare comenzi cu 
grupa

Onorariu estimat 
pentru nivel

    Reţine: poţi accelera dezvoltarea echipei tale 
                                 cu Avon 4U 2!

Ce acţiuni ai desfăşurat pentru a-ţi dezvolta echipa? 
q Prospectare 

q Înscriere Reprezentanţi/Lideri

q Întâlniri de Instruire cu Reprezentanţii

q Întâlniri de Dezvoltare cu Liderii din echipă

Care este suportul de care ai nevoie în continuare?

Acum, după ce am stabilit care este nivelul 
de dezvoltare al afacerii tale, hai să vorbim                      
despre cum îţi poţi creşte onorariul. 
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Bucură-te de toate 
beneficiile Liderilor Avon 
Chiar dacă vei decide să oferi suport Liderilor şi Reprezentanţilor tăi 
sau să plasezi comenzi mari în fiecare campanie, Avon recunoaşte 
efortul tău oferindu-ţi beneficii extraordinare.

În lista de mai jos marchează cu [X] acele beneficii de care te 
bucuri deja şi cu [4] beneficiile pe care doreşti să le obţii în 
următoarele 30 de zile.

Beneficiile Liderilor Avon Descriere

Discount pentru comanda personală
Minim 25% discount la orice comandă de 
minim 110 Lei

  Program de dezvoltare pentru noii 
Reprezentanţi

Program cu premii în produse Avon 
pentru primele 4 campanii de activitate*

  Seturi speciale de produse
Setul de produse dedicat Liderilor  
"Vreau să-mi dublez câştigul"

  Workshop-uri gratuite
7 workshop-uri de dezvoltare personală 
şi profesională dedicate doar Liderilor

  Clubul Liderilor Avon
Beneficii speciale suplimentare pentru 
Liderii performanţi**

 Competiţii trimestriale
Competiţii speciale pentru susţinerea 
dezvoltării Liderilor

 Program pentru dezvoltarea echipei
Program dedicat susţinerii recrutării şi 
înscrierii noilor Reprezentanţi***

 Onorariu pentru Generaţia 1 Până la 10% onorariu

 Onorariu pentru Generaţia 2 Până la 7% onorariu

 Onorariu pentru Generaţia 3 Până la 3% onorariu

  Cardul Avon
Condiţii preferenţiale la acordarea 
Cardului Parfumat Avon

 Maşină Posibilitatea de a conduce un Opel Corsa****

*Vezi detaliile programului Avon 4U  ***Vezi detaliile programului Avon 4U 2

**Vezi detaliile Clubului Liderilor  ****Valabil doar pentru Senior Manageri

Acum este momentul să te numeri printre cei mai buni şi 
să te bucuri de un onorariu mai mare pe măsură ce atingi 
următoarele nivele ca Lider Avon.

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). Rezultatele pot varia.

“O mare parte  din visele mele au devenit realitate 
de când am început colaborarea cu Avon. Am 
reuşit să ofer familiei mele tot ce este mai bun — 
educaţie, călătorii, un cămin primitor şi multe alte 
lucruri extraordinare. Am avut posibilitatea să 
sprijin şi comunitatea din care fac parte.”
  —Dulce, Senior Manager

Fii alături de echipa ta în drumul spre succes 
promovând beneficiile pe care le au Liderii Avon.
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Prospectează cel puţin 3 noi 
persoane zilnic

Înscrie cel puţin 3 noi Reprezentanţi  
în fiecare campanie

Instruieşte cel puţin 12 noi 
Reprezentanţi în fiecare campanie

Dezvoltă cel puţin 1 Lider nou în 
fiecare campanie

Recomandă produse la cel puţin 
20 de persoane în fiecare campanie

Dezvoltă-ţi echipa, motivează-ţi şi instruieşte-ţi 
Reprezentanţii pentru că succesul lor este şi succesul 
tău. Acesta este secretul unei echipe performante.

1
2
3
4
5

Comportamente de 
succes pentru Liderii 
Avon
Comportamentele descrise mai jos te vor  
ajuta să reuşeşti în primele 6 - 12 campanii  
ca Lider Avon.

“Deşi poate părea dificil la început, este important 
să fii capabilă să găseşti un echilibru între 
recomandarea produselor şi practicarea 
PATD cu echipa. Am observat că astfel    
pot obţine mai multe beneficii, şi,   
recent, mi-am îndeplinit un obiectiv 
acela de a deveni Junior Manager.”
  — Lisa, Junior Manager

Valoarea medie de comandă cu grupa a unui 
Senior Coordonator este de 32.000 Lei 
pe campanie, cu un staff mediu în Generaţia 1 
de 80 Reprezentanţi!*

*Rezultatele tale pot varia.
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5 Comportamente de Succes: 

Prospectare
Entuziasmul noilor 
Reprezentanţi asigură 
succesul echipei în 
viitor
Zilnic, în întreaga lume, noi Lideri Avon 
ca şi tine dezvoltă afaceri de succes 
cu ajutorul marketing-ului de reţea. Vei 
descoperi că folosind Prospectarea, 
cea mai simplă metodă de succes, te 
vei bucura foarte repede de 
beneficiile pe 
care le au 
Liderii Avon.

Ce este Prospectarea?
Citeşte afirmaţiile de mai jos şi bifează răspunsurile care 
descriu cel mai bine care este opinia ta despre Prospectare.

Da Câteodată Nu

Prospectarea este o activitate prioritară în agenda ta?

 Te simţi confortabil să ceri recomandări unei 
cunoştinţe?

 Te simţi confortabil să abordezi o persoană 
necunoscută pentru a o Înscrie ca Reprezentant?

Contactezi în mod constant persoanele ale căror 
detalii le-ai obţinut la Prospectare?

Crezi că fiecare persoană pe care o abordezi poate fi 
interesată de Oportunitatea Avon?

Vorbeşti zilnic cu 3 noi persoane despre Oportunitatea 
Avon?

De obicei, ceri recomandări de la persoanele 
abordate care nu sunt interesate de Oportunitatea 
Avon?

Discuţi cu Liderul tău ideile tale de Prospectare?

Dacă o Înscriere se amână în ultima clipă, foloseşti 
acel timp pentru Prospectare?

Eşti mereu informată despre schimbarile pieţei ce au 
loc la tine în regiune?

Dacă ai răspuns “Da” la 6 sau mai multe întrebări, atunci ai o atitudine 
pozitivă în ceea ce priveşte Prospectarea.
 Dacă ai răspuns “Câteodată” la 6 sau mai multe întrebări, atunci este 
cazul să mai exersezi pentru a avea mai multă încredere în Prospectare.
 Dacă ai răspuns “Nu” la 6 sau mai multe întrebări, atunci vom programa 
o sesiune de observare pentru a te ajuta să ai mai multă încredere la 
acţiunile de Prospectare.
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Foloseşte-ţi Întregul Potenţial

Oportunităţi pentru creşterea valori i d
e comandă

Întalnirea de Instruire  4

5 Comportamente de Succes:

Înscriere & Instruire
Înscrierea şi Instruirea sunt 
instrumentele tale de bază pentru 
a-ţi forma o echipă de succes
În urma unor studii s-a demonstrat că valoarea medie de 
comandă, activitatea şi retenţia Reprezentanţilor este în mod 
constant mai mare în rândul celor care:

•  se întâlnesc frecvent cu Liderul lor

• sunt instruiţi în mod constant

• colaborează cu Liderul lor ca şi cu un partener de afaceri

Vei avea parte de beneficii extraordinare dacă vei practica în mod constant 
Înscrierea şi Instruirea Reprezentanţilor.

Training Contacts Suggested Timing Approximate 
Time

Înscrierea & Întâlnirea de Instruire 1 
Viitorul Îţi Surâde La Înscriere 1 oră

Întâlnirea de Instruire 2 
Dezvoltă-ţi o Afacere de Succes

Îninte de plasarea 
primei comenzi 45 - 60 minute

Întâlnirea de Instruire 3 
Construieşte un Viitor de Succes

După primirea primei 
comenzi; Înainte de 
plasarea celei de-a treia

45 - 60 minute

Întâlnirea de Instruire 4 
Foloseşte-ţi Întregul Potenţial

După primirea celei de-a 
patra comenzi; Înainte 
de plasarea celei de-a 
şaptea

30 - 45 minute

Ce poţi face pentru a te asigura că ai Întâlniri de Instruire de  
succes cu noii tăi Reprezentanţi?

“Visele mele au devenit realitate prin corecta aplicare   
a PATD. Când înscriu o nouă Reprezentantă, aceasta îşi 
doreşte imediat să înceapă să recomande produsele 
Avon. Instruirea permanentă este un instrument 
esenţial în dezvoltarea acesteia.”
       —Mónica, Senior Coordonator

Foloseşte-ţi Întregul Potenţial

Oportunităţi pentru creşterea valori i d
e comandă

Construieşte un Viitor de Succes

Abilităţi avansate de recomandare a produselor pentru Reprezentanţii d
e Top

Întalnirea de Instruire   3

       —Mónica, Senior Coordonator

Viitorul îţi surâde

Construieşte un Viitor de Succes

Abilităţi avansate de recomandare a produselor pentru Reprezentanţii d
e Top

Viitorul îţi surâde

Dezvoltă-ţi o Afacere de Succes

Întalnirea de Instruire  2

Abilităţi de recomandare a produselor pentru creşterea valorii de comandă

12 13

Susţinând Întâliniri de Instruire în fiecare campanie, 
încă de la începutul activităţii cu noul Reprezentant, 
îi va asigura acestuia o dezvoltare rapidă.

Ştiai 
că: 13



5 Comportmente de Succes:

Instruire
Întâlnirea de Instruire 2  
Abilităţi de recomandare   
a produselor

Fiecare Întâlnire de Instruire are 4 
paşi simpli prin care se asigură noului 
Reprezentant informaţiile necesare 
pentru a-şi dezvolta abilităţile şi pentru 
a avea succes.

Deschiderea Demonstrarea 
sau explicarea 

subiectelor

Prezentarea a 1-2 
produse 

Stabilirea 
obiectivelor

1 2 3 4

Întâlnirea de Instruire 2  
Dezvoltă-ţi o Afacere de Succes

1. Deschiderea

Discutaţi experienţele avute în a recomanda produsele Avon
Felicită Reprezentantul pentru rezultate şi răspunde la întrebări
Rediscutaţi obiectivele/visele

2. Demonstrarea sau explicarea subiectelor

Importanţa Listei de nume
Revizuirea Listei de nume – Puterea lui 3
Bazele recomandării produselor
Mostre şi broşuri
Procesele de comandă şi plată
Gestionarea banilor

3. Prezentarea a 1-2 produse

Modul de utilizare al produselor pentru a extinde Lista de nume
Produsele noi şi ofertele din broşura curentă
 Prezintă importanţa absolvirii cursurilor de instruire on-line şi a 
participării la cursul Beauty&Business

4. Stabilirea obiectivelor şi a unui plan de acţiune

Planificarea acţiunilor în agendă
Prezintă Clubul Reprezentanţilor şi Oportunitatea de a fi Lider Avon
Consolidarea obiectivelor/viselor
Progamarea Întâlnirii de Instruire 3
Invită Reprezentantul la Întâlnirea de Oportunitate

Dezvoltă-ţi o Afacere de Succes

Întalnirea de Instruire  2Abilităţi de recomandare a produselor pentru creşterea valorii de comandă
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Vei învăţa cum să susţii Întâlniri de Dezvoltare cu Liderii tăi 
imediat ce ai identificat în echipa ta Reprezentanţi care aleg 
această oportunitate.

Dezvoltă o Echipă de Succes
Cum să motivezi performerii din echipa ta

În tâ ln i rea de Dezvo l tare 2
Bazele unei Afaceri de viitor  
Cum poţi deveni un Lider de succes

Î n tâ l in i rea  de Dez vo l ta re  1
Consolidează Performanţa 
Echipei tale 
Cum să-ţi dezvolţi echipa În tâ ln i rea de Dezvo l tare 3

Momentul Performanţei  
pentru echipa ta 
Cum să performezi cu echipa

4Întâln i rea de Dezvo l tare

5 Comportamente de Succes:

Dezvoltare
Bucură-te de SUCCES aşa cum îţi doreşti
Investind timp în dezvoltarea ta personală vei putea să te bucuri 
foarte repede de beneficiile pe care le au Coordonatorii sau Senior 
Coordonatorii.

Întâlnirea de Dezvoltare 1
Bazele unei Afaceri de Viitor

Programare
În maxim 1 săptămână după ce 
Reprezentantul alege să devină Lider

Întâlnirea de Observare D1
În maxim 2 săptămâni după Întâlnirea 
de Dezvoltare 1

Întâlnirea de Dezvoltare 3 
Consolidează Performanţa 
Echipei tale

Programare
În următoarele 2-4 săptămâni după 
Întâlnirea de Observare D2

Întâlnirea de Observare D3
În maxim 2 săptămâni după Întâlnirea 
de Dezvoltare 3

Întâlnirea de Dezvoltare 2
Dezvoltă o Echipă de Succes

Programare
În următoarele 2 săptămâni după 
Întâlnirea de Observare D1

Întâlnirea de Observare D2
În maxim 2 săptămâni după Întâlnirea 
de Dezvoltare 2

Întâlnirea de Dezvoltare 4
Momentul Performanţei pentru 
Echipa ta

Programare
În următoarele 2-4 săptămâni după 
Întâlnirea de Observare D3

Întâlnirea de Observare D4
În maxim 2 săptămâni după Întâlnirea 
de Dezvoltare 4
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5 Comportamente de Succes:

Recomandare
Produsele Avon:  
Foloseşte-le, Îndrăgeşte-le, Recomandă-le

Atunci când recomanzi produsele pe care le foloseşti, vei fi mult mai 
convingătoare, iar comanda ta şi a echipei tale va fi mai mare. 

Poţi creşte productivitatea echipei tale prin:
• Dezvoltarea Listei de nume
• Creşterea valorii de comandă

- Recomandând produse inovative
- Demonstrând modul de utilizare al produselor
- Promovând de fiecare dată ofertele din broşură

Succesul tău în recomandarea produselor este 
"contagios" — dacă Reprezentanţii tăi vor vedea 
valoarea extraordinară a comenzilor tale, ei vor 
vrea să-ţi urmeze exemplul.

Foloseşte acest exerciţiu cu 
Reprezentanţii tăi pentru a creşte 
valoare comenzilor cu grupa
Alege produsul Avon care îţi place cel mai mult. 

Scrie mai jos câteva modalităţi pe care le utilizezi atunci 
când recomanzi cu succes acest produs persoanelor 
din Lista ta de nume. 

Folosind Lista ta de nume ca exemplu, hai să calculăm 
cu cât îţi poţi creşte valoarea de comandă dacă cel 
puţin jumătate dintre ei vor comanda acest produs.

A Preţul produsului în această campanie

B 50% din numele din lista ta

C Valoare suplimentară de comandă (A x B) 

D Creştere potenţială a discount-ului  
        (C x    % discount)

Pentru a îmbunătăţi peformanţa echipei tale, repetă acest exerciţiu 
cu Reprezentanţii tăi în fiecare campanie.

1918
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Foloseşte rapoartele din fiecare 
campanie pentru a controla 
performanţele echipei tale
Rapoartele pe care le ai la dispoziţie în fiecare campanie sunt un 
instrument util pentru a putea controla parametrii şi performanţele 
echipei tale. Poţi folosi rapoartele pentru a recunoaşte rezultatele 
Liderilor tăi, pentru a evidenţia zonele de dezvoltare din activitatea 
acestora şi pentru a influenţa creşterea valorii medii de comandă în 
echipă.

Raportul Onorariu Lider
Oferă informaţii detaliate despre onorariul obţinut şi 
valoarea comenzilor cu grupa pentru Generaţiile 1, 2 şi 3. 

Cuprinsul Raportului Onorariu Lider

Secţiunile Raportului Descriere

Sumarul Campaniei
Performanţa campaniei (parametrii şi 
onorariu) comparată cu condiţiile minime şi 
obligatorii de calificare

Sumarul Campaniei pe Generaţii Indicatorii de performanţă pentru fiecare 
Generaţie

Informaţii Suplimentare despre 
Reprezentanţi - Partea 1

Informaţii despre Reprezentanţii activi în 
campania curentă şi despre cei care au 
comenzi neachitate.

Onorariu de Plată Campania 
Curentă

Onorariului de plată detaliat la nivel de 
Reprezentant 

Parametrii Liderilor din Structură Parametrii Liderilor din structură, inclusiv ai 
celor reziliaţi în ultimele 3 campanii

Informaţii Suplimentare despre 
Reprezentanţi - Partea 2

Detalii suplimentare despre Reprezentanţii 
din structură

Succesul în Avon constă   
într-un control bun al echipei!
Din raportul Onorariu Lider, identifică Reprezentanţii 
care necesită mai mult suport din partea ta

Reprezentanţi inactivi (care nu au plasat comandă în campania curentă) 

Reprezentanţi cu valoare de comandă apropiată de următorul prag de 

discount

Reprezentanţi noi care au primit prima lor comandă
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Luna ______

SâmbătăVineriJoiMiercuriMarţi LuniDuminică

Organizează-ţi timpul:
este metoda prin care îţi vei 
atinge obiectivul 

Strategia ta de succes
Acţiunile pe care le vei face astăzi contează pentru viitorul tău succes.  
Prioritizează-ţi acţiunile folosind tabelul de mai jos:

În  
următoarele 
2 zile

 Contactează Reprezetanţii inactivi şi pe cei cu valoare de 
     comandă apropiată de următorul nivel de discount

  Dezvoltă-ţi Lista de nume

 Contactează-ţi Reprezentanţi noi, care tocmai au primit prima 
     lor comandă, pentru a programa Întâlnirea de Instruire 3

 Contactează-ţi Liderii potenţiali

Acţiuni  
Prioritare  Abordează cel puţin 3 persoane noi în fiecare zi

 Înscrie cel puţin 1 Reprezentant în fiecare campanie

 Susţine Întâlnirea de Instruire 2 cu Reprezentanţii potenţiali

 Motivează-ţi Reprezentanţii activi pentru a mai plasa o nouă
     comandă 

 Înregistrează cel puţin 1 Lider potenţial în fiecare campanie

 Lucrează cu Liderii din echipă pentru a-şi înregistra cel puţin  
     1 Lider în propia echipă

 Observă Liderii din echipă când susţin Întâlnirea de Instruire 3

Bifează fiecare căsuţă atunci când ai terminat acţiunea.

Nu uita, succesul tău în Avon depinde de cât de 
bine controlezi performanţele echipei tale!

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

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

• “Vânzarea“ Oportunităţii 
• Întâlnire de Observare 
• Analiză / Planificare 
•  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 Întâlnirea de Instruire 2:

Data: ________ Locaţia: ______________ Ora: _______

Întâlnirea de Instruire ____ :

Data: ________ Locaţia: ______________ Ora: _______

Întâlnirea de Dezvoltare 3:

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 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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