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Întâlnirea de Dezvoltare 3:  
Vedere de ansamblu şi Beneficii
•  Vei afla cum poţi să identifici şi să dezvolţi 

potenţiali Reprezentanţi de top şi Lideri

•  Vei învăţa cum să îţi antrenezi echipa & cum să 
oferi feedback Liderilor tăi

• Vei învăţa cum să conduci Întâlnirea de Instruire 3
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Atingerea obiectivelor pe 
termen scurt şi lung te va 
ajuta să-ţi îndeplineşti visele
Obiectivele/visele mele personale sunt: 

 

Obiectivele/visele pe care le am împreună cu echipa mea sunt:  

 

“Am avut succes doar practicând zilnic PATD. 
Mi-am dezvoltat Lista de nume investind timp în 
dezvoltarea echipei mele. Întâlnirile de instruire şi 
de observare regulate cu echipa mea m-au ajutat 
sa-mi dublez onorariul. Ca Junior Manager, în numai 
3 luni am putut observa diferenţa, calificându-mă pe 
poziţia superioară, cea de Senior Manager.”
  —Marilyn, Senior Manager

În lume, Avon este unul dintre cele mai 
cuoscute brand-uri care se situează în mod 
constant în Top 100 produse preferate de 
clienţi.      

  Ştiai 
că?
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Efortul şi productivitatea ta 
vor fi recompensate!
Avon oferă beneficii atractive Liderilor pentru a-i sprijini în 
atingerea obiectivelor. Beneficiile de care te bucuri tu pot fi la fel 
de motivante şi pentru Liderii tăi.

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
 Discout pentru comanda ta personală

 Programul pentru dezvoltarea noilor Reprezentanţi

 Ofertele de produse Demo

 Seturi de produse dedicate special Liderilor

 Supernova - Clubul Liderilor

 Competiţii trimestriale

 Programe pentru dezvolatarea echipei de Reprezentanţi

 Onorariu pentru Generaţia 1

 Onorariu pentru Generaţia 2

 Onorariu pentru Generaţia 3

 Cardul Avon

 Posibilitatea de a conduce un Opel Corsa*

*Doar pentru Senior Manageri.

Arată-le Liderilor tăi cum pot beneficia de 
aceste oportunităţi pentru a-i motiva să-şi 
dezvolte echipele!

Felicitări pentru tot ce ai 
realizat până acum!
Eşti pe drumul cel bun, iar acum este momentul oportun pentru a  
discuta despre rezultatele tale. 

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 totală 
comenzi cu grupa

Onorariu estimat 
pentru nivel

Rezultatele tale îţi vor asigura un Start Rapid şi de Succes!

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

Ce suport îţi pot oferi în continuare?

Acum, după ce am revăzut rezultatele tale putem continua să lucrăm 
împreună pentru a-ţi dezvolta echipa.
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Cum poţi identifica potenţiali  
Lideri în echipa ta!
Succesul tău depinde de dezvoltarea celor 3 nivele de generaţii 
în echipa ta. De aceea, este foarte important să identifici în fiecare 
campanie potenţiali Lideri în rândul Reprezentanţilor tăi. 

La viitorii tăi Lideri trebuie să identifici o combinaţie 
de comportamente potrivite, dar şi mai important, o 
atitudine de învingător. 
 
Atitudinea Învingătorilor 
• Doresc să fie independenţi

• Cred în eficienţa şi în forţa Oportunităţii Avon

• Doresc să fie cât mai bine instruiţi

• Sunt dispuşi să investească timp pentru afacerea lor

• Obiectivul lor este să ofere suport permanent membrilor echipei

Notează mai jos acei Reprezentanţi din echipa ta 
care au majoritatea acestor caracteristici:

Cum poţi identifica Reprezentanţii cu 
potenţial din echipa ta
Liderii cu rezultate extraordinare îşi depăşesc obiectivele prin 
continua dezvoltare a Reprezentanţilor de top din echipele lor. 
Caracteristicile acestor Reprezentanţi sunt:

• Plasează cel puţin 1 comandă în fiecare campanie
• Au mai mult de 20 de persoane în Lista de nume
• Comandă de fiecare dată broşuri, produse demo şi mostre
• Achită la timp fiecare comandă

• Participă la toate sesiunile de instruire

Notează mai jos acei Reprezentanţi din echipa ta care 
au aceste caracteristici:

Aceştia sunt Reprezentanţii cărora le vei oferi suport pentru         

a deveni membri în Clubul Nova .  

      Identifică   

       Performeri
                  în echipa ta

Practicând cele 5 Comportamente de 
succes vei avea succes ca Lider Avon.
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Antrenarea Liderilor este o 
metodă eficientă pentru a 
dezvolta o echipă de succes
Acum este momentul să-ţi dezvolţi Liderii, aşa cum şi tu beneficiezi 
de acest lucru din partea Liderului tău.  
 
Antrenarea constă în a oferi suport Liderilor pentru a-şi dezvolta 
echipa, pentru a performa sau pentru a se schimba. Trebuie doar 
să-i observi atunci când îşi desfăşoara activitatea pentru ca tu, ca 
Antrenor, să poţi identifica ariile lor de dezvoltare.

Notează mai jos o activitate Avon la care ai rezultate 
excelente.

Cine te-a instruit sau te-a influenţat în această activitate?

Beneficiile Antrenării
•  Dă încredere Liderului prin evidenţierea acţiunilor de succes şi a  

rezultatelor.

•  Ajută Liderul să înveţe din acţiunile mai puţin reuşite şi 
evidenţiază ariile de dezvoltare.

•  Dezvoltă o relaţie solidă între noul Lider şi Liderul său Superior. 

•  Ajută atât noul Lider cât şi Liderul său Superior să-şi atingă 
obiectivele şi să-şi îndeplinească visele.

Abilităţi de antrenat pentru Liderii tăi
Abilităţile se pot dezvolta prin instruire şi practică. Din lista de mai 
jos care sunt abilităţile pe care le poţi dezvolta la Liderii tăi? 

Recomandarea produselor 
Ex.: dezvoltarea Listei de nume, beneficiile utilizării produselor Avon

Prospectarea şi Înscrierea Reprezentanţilor
Ex.: abordarea stradală, legătura cu Avon în conversaţie 

Instruirea Reprezentanţilor
Ex.: prezentarea produselor, tehnici de recomandare a produselor

Dezvoltarea Liderilor
Ex.: folosirea întrebărilor deschise, oferirea de feedback  

    

Stabilind o relaţie bună de antrenare cu Liderii tăi, ei vor 
deveni receptivi la informaţiile pe care le oferi atunci când:

• Conduci Întâlniri de Instruire şi Observare PATD
• Îi observi şi le explici rolul tău de antrenor al echipei
• Discutaţi despre provocările pe care doriţi să le adresaţi

  Ştiai 
că?8 9



Factori de succes într-o 
conversaţie de antrenare

Ascultă Activ
• Lasă persoana să vorbească fără a o întrerupe 

• Ascultă fără a judeca, a întreba sau a te certa 

• Acordă atenţie la ce s-a spus şi cum s-a spus  
   Ex.: expresia feţei, tonul vocii, limbajul corpului

Foloseşte Întrebări
• Pentru a verifica ce ai înţeles din ce a spus cealaltă persoană 

• Pentru a ajuta persoana să reflecte asupra propriului 
comportament 

Agreaţi un plan de acţiune
• Stabiliţi împreună care sunt acţiunile ce ar trebui facute în 
continuare (Ex.: Ce, Când, Cum)

“Pentru a mă confirma ca Lider nu a fost foarte 
uşor, însă suportul primit de la Liderul meu 
Superior a făcut diferenţa. Ea m-a învăţat 
cum să recomand produse şi cum să-mi 
dezvolt echipa practicând PATD. Succesul ei 
m-a inspirat în dorinţa mea de a deveni Senior 
Coordonator.”        

         —Marilou, Senior Coordonator

Fixează şi clarfică obiectivele 
întâlnirii de antrenare.

Observă Liderul în timp ce 
practică abilitatea pe care aţi 
agreat ca o veţi dezvolta.

Pregăteşte-te pentru 
Conversaţia de Antrenare.

Susţine Coonversaţia de 
Antrenare urmând paşii de 
la pagina 12.

Agreaţi un plan de acţiune 
şi programul următoarelor 
Întâlniri de Observare

Ajută-ţi Liderul în a înţelege 
cum îşi poate dezvolta 
respectiva abilitate prin:

•  Demonstrarea abilităţii înainte de 
observarea acesteia

•  Role-play şi exerciţii
•  Programarea altor Întâlniri de 

Observare dacă este cazul
• Oferă imediat feedback, faţă în faţă şi în particular
• Concentrează-te pe abilităţile observate, nu pe persoană
•  Lasă întotdeauna o impresie placută Liderului despre 

acest proces

1
2
3
4
5

Cum poţi 
antrena Liderii

Sfat 
util: 1110 11



Susţinerea Conversaţiei     
de Antrenare

Paşii Conversaţiei de 
Antrenare

Exemplu de dialog
Scenariu: Prospectare

1.  Explică scopul conversaţiei de 
antrenare.

“Hai să discutăm despre acţiunea de 
Prospectare pe care ai desfăşurat-o.” 

2.  Cere părerea Liderului despre ce 
crede că a făcut bine şi despre ce 
crede că ar putea îmbunătăţi la 
următoarele acţiuni.

“Cum crezi că te-ai descurcat? Ce crezi 
că ai facut bine? Ce crezi că ar trebui să 
îmbunătăţeşti la următoarele acţiuni? De 
ce crezi asta?”

3.  Ascultă activ. Vezi “Ascultarea activă” la pagina 11.

4. Repetă cu cuvintele tale feedback-ul
   personal al Liderului pentru a verfica
   ce ai înţeles.

“Tu spui că ai avut rezultate pentru că...”

5.  Oferă 3 feedback-uri pozitive şi 3 cu 
aspecte de îmbunătăţit. Oferă un 
feedback echilibrat folosind tehnica 
Standard-Comportament-Impact 
(SCI). 
 
• Standard – ce ar trebui făcut sau 
ce se aştepta 
 
• Comportament – exact ce a făcut 
sau ce a zis persoana 
 
• Impact – se referă la rezultatul 
comportamentului observat

Feedback pozitiv:
Standard: “Este important să ştii cum să 
abordezi persoane necunoscute.”
Comportament: “Am observat că nu ai ezitat 
şi ai început conversaţia cu un compliment.”
Impact: “Rezultatul a fost că persoana 
abordată a fost de acord să vă întâlniţi 
pentru a discuta despre Oportunitatea 
Avon.”
Feedback corectiv:
Standard: “Este important să ştii cum să 
abordezi persoane necunoscute.”
Comportament: “Am observat că ai ezitat 
şi că abordarea ta a fost: ‘Doriţi să deveniţi 
Reprezentant Avon?’ ”
Impact: “Rezultatul a fost că persoana 
abordată a zis ‘nu’ şi a plecat.” 

6.  Cere Liderului să reflecteze la feedbackul 
primit şi să decidă astfel un plan de 
acţiune.

“Hai să discutăm acum care sunt 
următorii paşi pentru ca tu să-ţi dezvolţi 
abilitatea de a prospecta.”

7.  Agreaţi o dată la care să vă întâlniţi 
pentru a revizui acţiunile din 
planificarea pe care aţi agreat-o.

Dacă prospectarea a fost de succes: 
“Mi-a făcut plăcere să îţi fiu alături la 
această acţiune. Continuă să…(menţionează 
abilitatea forte). Te voi suna în data de …”

Dacă prospectarea nu a fost de succes: 
“Îţi mulţumesc că ai fost de acord să te 
observ la această acţiune. Mă bucură 
faptul că vrei să-ţi îmbunătăţeşti abilităţile 
de prospectare. La următoarea acţiune 
practică mai mult…, şi mai puţin…, ne 
întâlnim în data de …”

Exerciţiu de Feedback: 
Scenariu:

Ce comportament pozitiv ai observat la unul din Liderii tăi?

Scrie-ţi feedbackul folosind tehnica Standard-Comportament-Impact.

S

C

I

Ce arie de dezvoltare ai observat la unul dintre Liderii tăi?                

Scrie-ţi feedbackul folosind tehnica Standard-Comportament-Impact.

S

C

I 

Antrenarea trebuie să fie o activitate zilnică 
pentru a te asigura că Liderii tăi îşi dezvoltă 
abilităţile.
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Dezvoltă o echipă puternică  
susţinând Întâlnirea de Instruire 3!
În această întâlnire Reprezentanţii află tehnici avansate de recomandare 
a produselor şi tehnici de tratare a obiecţiilor. 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 3 
Construieşte un viitor de succes

1. Deschiderea

Discutaţi experienţele avute de la Întâlnirea de Instruire 2 
Felicită Reprezentantul pentru rezultate şi răspunde la întrebări
Rediscutaţi obiectivele/visele

2. Demonstrarea sau explcarea subiectelor

Drumul către succes în Avon
Creşterea valorii discount-ului în două moduri
Broşura Avon şi tehnici avansate de recomandare a produselor
Tratarea obiecţiilor
Relaţia cu persoanele care comandă produse Avon
Garanţia Avon

3. Prezentarea a 1-2 produse

Cum poţi deveni expertă în recomandarea produselor
Învaţă mai multe la Beauty & Business

4. Stabilirea obiectivelor

Consolidarea obiectivelor/viselor
Comenzi mai mari – planifică-le de azi
Planificarea acţiunilor în agendă
Planifică Întâlnirea de Instruire 4
Cere recomandări
Invită Reprezentantul la Întâlnirea de Oportunitate

Construieşte un Viitor de Succes
Abilităţi avansate de recomandare a produselor pentru Reprezentanţii de Top

Întalnirea de Instruire  3
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Produsele Avon: Foloseşte-le, 
Îndrăgeşte-le, Recomandă-le
Avon are în portofoliu sute de produse de cea mai bună calitate. 
Oricine îşi poate găsi un produs pe plac. Recomandă produse din 
fiecare categorie pentru a-ţi creşte valoarea medie de comandă 
şi discountul. Atunci când tu şi Reprezentanţii tăi recomandaţi mai 
multe produse sunteţi mai aproape de realizarea obiectivelor .

Care dintre categoriile de produse Avon crezi că 
poate contribui la mărirea valorii de comandă?

Alege un produs din acea categorie

Notează mai jos caracteristicile şi beneficiile acestui produs.  
Foloseşte broşura sau orice alt material Avon de care dispui.

Caracteristici Ex.: este o combinaţie între extractele de plante 
din Orient şi tehnologiile moderne

Beneficii Ex.: reduce ridurile, reface fermitatea pielii şi previne 
depigmentarea acesteia

Foloseşte acest tip de exerciţiu în întâlnirile de 
instruire pe care le ai cu Reprezentanţii tăi.

Dacă îţi înveţi Reprezentanţii să lucreze cu produsele 
Demo, atunci aceştia vor avea valori de comandă 
mai mari în fiecare campanie

Folosind ca exemplu propria Listă de nume, hai să 
calculăm cu cât creşte valoarea discountului dacă cel 
puţin jumătate dintre nume ar 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  iscount)

Imaginează-ţi impactul asupra                                                   
onorariului tău dacă vei face                                                                   
acest exerciţiu cu                                                    
Reprezentanţii tăi în fiecare                         
campanie.

Imaginează-ţi impactul asupra                                                   
onorariului tău dacă vei face                                                                   
acest exerciţiu cu                                                    
Reprezentanţii tăi în fiecare                         

  Ştiai 
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Valoarea medie a comenzilor cu grupa 
pentru un Junior Manager este de 81.000 lei 
pe campanie, cu un staff mediu în Generaţia 1         
de 95 Reprezentanţi.* 

*Rezultatele tale pot varia.

  Ştiai 
că?

Maximizează Performanţa   
echipei tale
Foloseşte Rapoartele “Onorariu Lider” şi “Clasamente” pentru 
a-ţi antrena echipa şi pentru a te concentra pe potenţialul 
fiecărui Lider şi Reprezentant.

Aceste rapoarte îţi oferă date concrete despre cum performează 
echipa ta. 

Poţi recunoaşte performanţa membrilor echipei tale şi în acelaşi timp 
ai date pentru a oferi un feedback constructiv celor care doresc să-şi 
dezvolte în continuare echipele. 

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

Raportul Clasamente
Prezintă clasamente ale celor mai buni 25, la următorii 
parametrii: “Valoarea Comenzii Personale“, “Onorarii 
Lideri din Structură“, “Valoarea Comenzilor cu Grupa“ şi 
“Additions“.

“Am numeroşi Reprezentanţi de Club în echipa 
mea care plasează comenzi extraordinare în 
fiecare campanie. Este şi mai provocator 
atunci când unii dintre ei aleg să devină 
Lideri.  
Succesul echipei mele m-a ajutat să-mi dezvolt 
o afacere solidă transformând Avon în 
singura mea sursă de câştig.”  
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Strategia ta de succes 
pentru primele 5-6 Campanii
Prioritizează-ţi acţiunile folosind tabelul de mai jos.

Bifează fiecare căsuţă după terminarea acţiunii respective.

În  
următoarele 
2 zile

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

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

 Dezvoltă-ţi Lista de nume

 Contactează-ţi Liderii potenţiali 

  Identifică potenţiali Reprezentanţi de Top şi Lideri 
pe care să-i antrenezi

Acţiuni  
Prioritare

  Cu ajutorul Liderului Superior, antrenează-ţi Liderii

 Abordează 3 persoane noi în fiecare zi

 Înscrie 3 Reprezentanţi noi în fiecare campanie

 Înregistrează cel puţin 1 Lider nou în fiecare 
campanie 

 Demonstrează Liderilor tăi Întâlnirile de Instruire

  Susţine Întâlnirea de Instruire 4 sub observarea 
Liderului tău superior

Antrenarea Liderilor este o 
metodă eficientă pentru a 
dezvolta o echipă de succes
Bazându-te pe analiza rapoartelor şi pe notiţele făcute la paginile 6 
şi 7 ale acestui ghid, putem identifica Reprezentanţii care ar trebui 
să beneficieze de antrenare şi feedback.
 

Nume Abilităţi de antrenat

Majoritatea Liderilor care s-au calificat pe un     
nivel superior au folosit această strategie!

Potenţiali Reprezentanţi de Top:

Potenţiali Lideri:

Reprezentanţi inactivi:

Reprezentanţi noi care au primit 
prima lor comandă:

Reprezentanţi cu rezultate de 
excepţie:
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Luna _____ Luna  _____

SâmbătăVineriJoiMiercuriMarţi LuniDuminicăSâmbătăVineriJoiMiercuriMarţi LuniDuminică

Strategia ta de succes  
continuă cu planificarea!

Actualizează-ţi agenda 
cu acţiuni de tipul 

Recomandă, Promovează şi 
Instruieşte

• 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 

• 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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Planifică-ţi acţiunile!
Pregăteşte-te pentru următorii paşi pe drumul tău spre a deveni Lider Avon.

Date importante 

Întâlinire de Observare pentru Întâlnirea de Instruire 3:

Data: ________ Locaţia: ______________ Ora: _______

Întâlnirea de Instruire ____ :

Data: ________ Locaţia: ______________ Ora: _______

Întâlnirea de Dezvoltare 4:

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 3
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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