
Momentul Performanţei  
pentru echipa ta 
Cum să performezi cu echipa

4Întâln i rea de Dezvo l tare
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Tu faci ceea ce alţii 
abia îndrăznesc să viseze
Atunci când vei intra în comunitatea Avon, îţi vei trăi viaţa după 
propriile reguli, te vei bucura de realizări personale şi îţi vei 
asigura un viitor liniştit din punct de vedere financiar. Haide să ne 
asigurăm că te vei bucura de momentul performanţei alături de 
echipa ta!

Obiectivele/visele mele personale sunt: 

 

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

 

“Am muncit mult pentru a deveni un model pentru 
echipa mea. M-am concentrat pe creşterea 
beneficiilor Reprezentanţilor şi Liderilor mei. 
Dacă ei îşi îndeplinesc obiectivele, atunci şi eu mi 
le îndeplinesc pe ale mele. Acum planific să mă 
confirm pe următorul nivel – Junior Manager!”          
  —Gulnur, Senior Coordonator

Întâlnirea de Dezvoltare 4:  
Vedere de ansamblu şi Beneficii
•  Vei afla cum îţi poţi dezvolta şi influenţa Liderii prin 

recunoaştere, duplicare şi comunicare
• Vei învăţa cum să conduci întâlnirile de grup şi Întâlnirile 
de Oportunitate Avon
•  Vei învăţa cum să conduci Întâlnirea de Instruire 4
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Cercetătorii Avon creează aproape 1,000 
de produse noi în fiecare an, eforturile lor 
făcând din Avon un pionier în inovaţie şi 
tehnologie.

  Ştiai 
că?
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Ai făcut paşi importanţi în 
dezvoltarea afacerii tale
ca Lider Avon.
Acum este momentul în care te poţi concentra pe detalii astfel încât să 
performezi la un nivel superior cu echipa ta.

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

Titlu Lider____________ ână în campania__________ 

Condiţii 
minime de 
confirmare

Rezultatele 
campaniei

Diferenţa de 
realizat

Comanda 
personală

Reprezentanţi 
Activi

Număr de Lideri 
(indică titlul)

Valoare totală 
comenzi cu grupa

Onorariu estimat 
pentru nivel

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

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

Ce suport îţi pot oferi în continuare? 

Dezvoltarea ta este 
extraordinară!
Ai încheiat cu succes Întâlnirile de Dezvoltare 1, 2 şi 3! 
Haide să revedem care au fost abilităţile pe care ţi le-ai dezvoltat.

•  Oportunitatea Avon şi beneficiile Liderilor 
Avon

•  Activităţile de bază ale Liderilor Avon

•   Care sunt paşii Prospectării şi Întâlnirii de 
Înscriere

•  Cum să identifici şi să dezvolţi 
Reprezentanţii de Top şi Liderii din echipă

•  Antrenare şi feedback - instrumente de 
dezvoltare a Liderilor

•  Care sunt paşii Întâlnirii de Instruire 3

•  Influenţarea performanţei Liderilor din echipă

•  5 Comportamente de succes pentru a te 
dezvolta ca Lider Avon

•  Care sunt paşii Întâlnirii de Instruire 2

Acum haide să discutăm despre 
cum poţi maximiza momentul 
performanţei echipei tale.

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
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Duplică-ţi abilităţile şi 
multiplică-ţi succesul!
Duplicarea - a-i instrui pe ceilalţi să facă ceea ce faci tu - stă  la 
baza succesului tău şi al echipei tale.

Atunci când demonstrezi abilităţi excelente de recomandare a 
produselor şi PATD şi atunci când comunici clar obiectivele şi 
evidenţiezi comportametele de succes, echipa ta va fi motivată şi 
va deveni performantă.

În echipa ta vei putea duplica:

Dezvoltarea abilităţilor: 
• Pentru a fixa obiective personale şi pentru echipă

• Pentru a recomanda cu succes produsele Avon

• Pentru a practica cu succes PATD şi Puterea lui 3

• Pentru a antrena eficient Liderii

În această întâlnire vei afla cum poţi duplica diferite 
abilităţi în echipa ta:
• Planificarea eficientă a timpului

• Comunicarea

• Susţinerea întâlnirilor de grup

• Recunoaşterea performerilor din echipă

Importanţa Comunicării
Comunicarea eficientă şi regulată este importantă pentru a crea relaţii 
solide şi pentru a motiva echipa. Este cea mai eficientă metodă prin 
care-i vei putea ţine concentraţi pe obiectivele pe care şi le-au propus.

Trei reguli pentru o comunicare eficientă
1. Fii clar în ceea ce comunici
2. Construieşte-ţi un mesaj scurt şi la obiect
3. Asigură-te că mesajul a fost înţeles

Metode de comunicare
Faţă în faţă    Electronic
 • Întâlniri individuale    • E-mail/Mesaje instantanee
 • Întâlniri de grup   • Alte mesaje scrise

Telefon    Tipărit
 • Contact direct    • Buletine informative
 • Conferinţe telefonice   • Broşuri de instruire
 • Mesaje vocale    • Flyere

Valoarea medie a comenzilor cu grupa 
pentru un Senior Manager este de 205.000 lei 
pe campanie, cu un staff mediu în Generaţia 1 
de 110 Reprezentanţi.* 

*Rezultatele tale pot varia.

  Ştiai 
că?

Care sunt metodele pe care le-ai folosit până acum şi ce 
rezultate ai avut?

______________________________________

______________________________________
Care dintre metodele de mai sus sunt cele mai eficiente pentru 
echipa ta?

______________________________________

______________________________________

Comunică săptămânal cu Liderii tăi şi 
cel puţin o dată pe campanie cu fiecare 
Reprezentant.
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Planificarea şi susţinerea 
întâlnirilor
Cu o bună planificare şi cu creativitate, întâlnirile cu 
echipa pot deveni un instrument eficient în activitatea ta.

Notează mai jos care a fost cea mai 
interesantă întâlnire la care ai participat.

Ce impact a avut? De ce?

 Am aflat informaţii noi
 Am învăţat lucruri noi 
 M-a motivat să-mi doresc mai mult
 S-a desfăşurat într-o atmosferă plăcută
 Altele

Cum poţi conduce  
întâlniri de impact
Poartă o ţinută corespunzătoare:  
Îmbracă-te ca un Lider Avon 

Pregăteşte o agendă clară

Anticipează întrebări şi obiecţii

Implică Liderii cu experienţă  
la anumite subiecte

Repetă-ţi prezentarea  
în faţa oglinzii 

Cunoaşte-ţi participanţii

Foloseşte elemente vizuale

Foloseşte un ton convingător 

Menţine contactul vizual cu audienţa 

Implică participanţii în discuţie

1 

2
3
4 

5 

6
7
8
9

10

Cea mai importantă parte a 
unei întâlniri de succes este 
pregătirea.

Încheie fiecare întâlnire pe care o ai cu echipa ta 
cu un plan de acţiune concret.

Sfat 
util: 98



Always include recognition at your meetings.

Anumite întâlniri pot fi o combinaţie între 
Întâlnirile de Informare şi cele Decizionale.

Tipuri de întâlniri 
Întâlniri de informare
Scopul acestor întâlniri este de a transmite echipei tale informaţii 
cu rol educativ şi motivator. Aceste întâlniri pot avea ca temă:

• Lansarea unor produse noi
• Prezentarea unor competiţii sau programe motivaţionale
• Noutăţi despre Oportunitatea Avon
• Tehnici de dezvoltare a afacerii
• Recunoaşterea performerilor din echipă

Întâlniri decizionale
Scopul acestora este de a crea planuri de acţiune sau de a rezolva 
probleme. 
Aceste întâlniri pot avea ca temă:

• Cum să îmbunătăţim performanţa echipei
• Cum să-mi dezvolt echipa pentru a deveni Lider Superior
• Strategia campaniei, trimestrului sau anului
• Plan de acţiune pentru a câştiga o competiţie

Elementele unei Întâlniri:

Elemente Întâlnire de Informare Întâlnire Decizională

Element de succes Implicarea participanţilor 
pe parcursul întâlnirii

Climat ce încurajează 
discuţiile şi gândirea 
liberă

Număr de participanţi Oricâţi Nu mai mult de 12

Cine ar trebui să 
participe

Cei care trebuie să afle 
informaţia prezentată

Cei care sunt 
responsabili sau care 
trebuie implicaţi

Cum ar trebui susţinută Prezentare făcută de 
Lider

Coordonare făcută de 
Lider

Pregătirea sălii Participanţii privesc în faţă, 
către Lider

Participanţii stau faţă în 
faţă

Concentrarea atenţiei Informaţie/Conţinut Interacţiune, rezolvarea 
problemelor şi planificare

Întâlnirea poate avea loc la tine acasă, la birou, într-un 
restaurant sau chiar în parc, atunci când este posibil.

Pregătirea pentru întâlnire:
• Fixează obiectivul şi agenda
• Decide cât timp va dura întâlnirea
• Fixează data şi locul
• Identifică şi invită din timp participanţii
• Organizează materialele şi/sau echipamentul
• Calculează bugetul necesar pentru întâlnire
• Contactează invitaţii pentru confirmarea participării cu 2-3 zile
  înainte de întâlnire

O agendă clară îţi va da mai multă 
siguranţă când vei susţine întâlniri de grup.

Organizând întâlniri de grup în fiecare campanie, 
vei consolida relaţiile ce se stabilesc între membrii 
echipei.

Sfat 
util: 1110



Agenda 
Mai jos poţi găsi un model de agendă 
pentru o întâlnire ce combină ambele tipuri 
discutate mai devreme.
Deschiderea 
• Salutul de întâmpinare şi Introducerea
• Joc de deschidere (pentru energizare sau cunoaştere)
• Obiectivul întâlnirii

Subiectele principale
• Revizuirea rezultatelor echipei 
• Recunoaştere
• Strategii de creştere:
     - Dezvoltarea listelor de nume şi a numărului de Reprezentanţi
     - Prezentarea produselor/ofertelor importante ale campaniei 
     - Competiţiile Reprezentanţilor şi ale Liderilor
• Informaţii despre produse

Încheierea
• Motivarea spre acţiune 
• Planul de acţiune şi monitorizarea acestuia

Întâlnirile de Oportunitate 
Accelerează dezvoltarea echipei tale prin Întâlniri de Oportunitate 
Avon. Aceste întâlniri au rolul de a promova beneficiile 
Oportunităţii Avon în rândul Reprezentanţilor tăi sau în rândul 
persoanelor abordate la acţiunile de Prospectare.

De ce sunt necesare Întâlnirile de Oportunitate?
 

 • Accelerează creşterea onorariului

 •  Poţi avansa pe un nivel superior ca Lider Avon şi oferi suport 
Liderilor tăi în dezvoltarea echipelor lor

 • Fixezi aşteptări şi eşti un model pentru Liderii tăi

Susţine alături de Liderul tău Superior prima Întâlnire de 
Oportunitate.

Haide să identificăm în echipa ta, Lideri cu care poţi 
colabora la următoarele Întâlniri de Oportunitate

Întâlnirea de Oportunitate Avon este una 
dintre cele mai de impact întâlniri conduse 
de Liderii Avon performanţi.
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Viitorul afacerii tale este 
asigurat atunci când îţi 
motivezi echipa 
Beneficiile Oportunităţii Avon şi toate programele trimestriale sunt 
special concepute pentru a te motiva pe tine şi echipa ta.

Recunoaşterea performanţei este cea mai simplă metodă de a-ţi 
energiza echipa. Mai jos poţi găsi câteva sugestii despre cum îţi poţi 
motiva Liderii:

• Recunoaşte-le rezultatele în întâlniri
• Sună-i sau trimite-le un e-mail/SMS de felicitare
• Oferă premii simbolice pentru rezultate de excepţie
• Organizează mese festive pentru cei mai buni dintre ei

“Succesul meu se datorează unei colaborări 
excelente cu Liderul meu. Motivarea la fiecare 
întâlnire a contat foarte mult. Am 14 Lideri în 
echipă nu mă voi opri aici. Oferindu-le suport 
pentru a-şi dezvolta afecerile, mi-am realizat un 
vis, acela de a călători cu familia mea.” 
  —Thelma, Senior Manager

Celebrează succesul 
Liderilor tăi 
Notează mai jos şi alte abilităţi pe care ai vrea ca echipa ta să le 
dezvolte şi despre care consideri că merită recunoscute. 

Reprezentanţii noi - pentru realizările de la început de drum
• Mărirea Listei de nume în fiecare campanie  
• Creşterea valorii de comandă
•________________________________________________________________________________________________________________________
•________________________________________________________________________________________________________________________

Alţi Reprezentanţi - pentru atingerea unor obiective
• Mărirea Listei de nume
• Calificarea în Clubul Reprezentanţilor
•________________________________________________________________________________________________________________________
•________________________________________________________________________________________________________________________

Liderii potenţiali - pentru dezvoltarea echipei
• Înscrierea de noi Reprezentanţi în fiecare campanie
• Confirmarea ca Lideri Avon
•________________________________________________________________________________________________________________________
•________________________________________________________________________________________________________________________

Liderii şi Liderii Superiori - pentru dezvoltarea echipei 
• Înscrierea şi Dezvoltarea unor noi Lideri
• Confirmarea pe un nivel de Lider Superior
•________________________________________________________________________________________________________________________
•________________________________________________________________________________________________________________________

“Ceea ce beneficiază de recunoaştere se va repeta.”Sfat 
util: 1514



Foloseşte întregul potenţial 
al echipei susţinând 
Întâlnirea de Instruire 4
În această întâlnire Reprezentanţii află despre cum îşi pot îmbunătăţi 
performanţa şi despre cum pot avea beneficii suplimentare ca Lideri 
Avon. Fiecare Întâlnire de Instruire are 4 paşi simpli prin care se asigură 
Reprezentantului informaţiile necesare pentru a-şi dezvolta abilităţile.

Întâlnirea de Instruire 4
Foloseşte-ţi Întregul Potenţial

1. Deschiderea

Discutaţi experienţele avute de la Întâlnirea de Instruire 3
Felicită Reprezentantul pentru rezultate şi răspunde la întrebări
Rediscutaţi obiectivele/visele
Revizuiţi informaţiile discutate la Întâlnirile de Instruire 1, 2 şi 3 
Oportunitatea Avon - Lider - opţiune de dezvoltare pe termen lung

2. Demonstrarea sau explicarea subiectelor

Consolidarea unei afaceri solide
Creşterea valorii de comandă prin recomandări în grup
Tehnici avansate de recomandare a produselor
Dezvoltă-ţi afacerea ca Lider Avon

3. Prezentarea a 1-2 produse

Dezvoltă-ţi lista de nume devenind expertă în recomandarea produselor

4. Stabilirea obiectivelor

Redefiniţi şi agreaţi obiective/vise noi
Felicită Reprezentantul pentru absolvirea celor 4 Întâlniri de Instruire
Invită Reprezentantul la Întâlnirea de Oportunitate Avon şi la Întâlnirea 
de Dezvoltare 1, dacă este cazul

Deschiderea Demonstrarea 
sau explicarea 

subiectelor

Prezentarea a 1-2 
produse

Stabilirea 
obiectivelor 

1 2 3 4

Foloseşte-ţi Întregul Potenţial
Oportunităţi pentru creşterea valori i de comandă

Întalnirea de Instruire  4 1716



Produsele Avon: Foloseşte-le, 
Îndrăgeşte-le, Recomandă-le
Foloseşte produsele Avon ca şi o oportunitate de a fixa obiective 
specifice şi clare cu Reprezentanţii pentru a-i motiva să fie 
activi în fiecare campanie. În timpul întâlnirilor, prezintă un produs 
nou şi discută apoi cu fiecare Reprezentant despre câte astfel de 
produse vor comanda, arătâdu-le care este discountul pe care-l 

pot primi şi făcând legătura cu obiectivele/visele lor.

1.  Prezintă caracteristicile şi beneficiile unui produs nou din

   broşura actuală

2. Demonstrează modul de folosire al produsului şi apoi dă-le 

   ocazia să-l testeze

3. Discutaţi pe Lista de nume despre persoanele care ar putea  

   comanda acest produs 

4. Calculaţi discountul potenţial

5. Exersaţi modul de recomandare al produsului

Utilizarea rapoartelor   
pentru motivarea echipei
Rapoartele îţi sunt utile pentru a identifica oportunităţi de 
dezvoltare pentru tine şi echipa ta.

Raportul                            
Detalii despre Potenţialii Lideri
Oferă informaţii detaliate despre rezultatele Potenţialilor 
Lideri (condiţiile minime şi obligatorii de confirmare)

Raportul                      
Schimbări pe Nivele Lideri 
Oferă informaţii detaliate despre nivelul fiecărui Lider (Nivel 
cu Risc, Aproape de Confirmare, Nivel Atins, Nivel Pierdut                                                
şi Reziliat) 
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În Avon, succesul depinde 
de un control perfect!
Bazându-te pe analiza rapoartelor, vei putea identifica, care sunt 
Reprezentanţii şi Liderii tăi cărora trebuie să le acorzi suport.

Cine sunt potenţialii Lideri cărora le vei acorda suport 
suplimentar? De ce?

Care este evoluţia potenţialilor Lideri în ceea ce priveşte 
condiţiile minime şi obligatorii de calificare?

Ce acţiuni vei organiza cu ei pentru a le oferi suport în a 
atinge următorul nivel ca Lideri Avon?

  Întâlniri de observare şi antrenare
  Întâlniri de Dezvoltare
  Petreceri Avon
  Întâlniri de Oportunitate
  Altele ___________________________________________________________________________________________

În ce campanie îţi propui să te califici pe următorul nivel 
ca Lider Avon?

Strategia ta de succes pentru 
a te dezvolta ca Lider Avon 
Ai reuşit să faci o treabă excelentă, îndeplinind cu succes rolul de 
Lider Avon. De acum înainte vei avea independenţă financiară şi te 
vei bucura de toate celelalte beneficii incredibile pe care le aduce 
decizia ta de a-ţi schimba viaţa. Foloseşte tabelul de mai jos pentru 
a te concentra mai bine pe acţiunile ce îţi vor aduce valoare.

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

  Observă o Întâlnire de Oportunitate

  Cu ajutorul Liderului Superior, antrenează-ţi Liderii

  Planifică o întâlnire cu Liderul tău Superior

  Cu ajutorul Liderului Superior, identifică în echipa 
ta Lideri cu care să practici duplicarea abilităţilor 

  Abordează 3 persoane noi în fiecare zi

  Înscrie 3 Reprezentanţi noi în fiecare campanie

  Înregistrează cel puţin 2 Lideri noi în fiecare 
campanie 

  Susţine Întâlnirile de Instruire 1, 2, 3 şi 4 

Acum, după ce ai învăţat noţiunile de bază pentru a deveni un Lider 
de succes, nu trebuie decât să le practici în fiecare campanie şi să 
monitorizezi performanţa echipei tale.

Monitorizarea şi controlul rezultatelor echipei 
tale va asigura stabilitatea afacerii tale.
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Luna _______

SâmbătăVineriJoiMiercuriMarţi LuniDuminică

“Felicitări pentru finalizarea 
cu succes a programului de 
dezvoltare! Ai făcut un progres 
remarcabil ca Lider Avon. Vei 
observa cu încântare schimbările 
care se vor produce în viaţa ta şi a 
celorlalţi la fiecare pas pe care-l vei 
face către atingerea obiectivelor pe 
care ţi le-ai propus. Îţi doresc mult 
succes în continuare.”

–  Andrea Jung, 
Preşedinte şi CEO Avon Products Inc.

Foloseşte fiecare oportunitate 
pentru a-ţi dezvolta afacerea

Suportul din partea Avon 
nu se opreşte aici!

• 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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Întâlnirea de Dezvoltare 4
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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Planifică-ţi acţiunile!
Planifică-ţi acţiunile de astăzi pentru a avea succes pe viitor!  

Date importante 

Întâlnirea de Observare pentru Întâlnirea de Instruire 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 (______)  _________________

Îndrăzneşte. Schimbă-ţi viaţa. 
Depinde doar de tine!!
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