
Construieşte un Viitor de Succes
Abilităţi avansate de recomandare a produselor pentru Reprezentanţii de Top
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A. Total persoane cu comandă

B. Valoare totală comandă

Discount Total (Val.Comandă x % discount)

Comandă medie per persoană (B / A)

Priveşte mai departe. 
Construieşte un viitor de 
succes cu Avon.
Ai aflat deja cât de simplu este să recomanzi produsele Avon. 
Este momentul să priveşti mai departe la cum îţi poţi creşte 
valoarea de comandă şi implicit valoarea discount-ului.

La întâlnirea de Instruire 2, Dezvoltă-ţi o Afacere de Succes, 
ai aflat cum îţi poţi dezvolta lista de nume folosind tehnica 
Puterea lui 3, şi cum îţi poţi creşte valoarea de comandă 
folosind cei 5 Paşi pentru o Recomandare de Succes.

Cum ai progresat de la ultima noastră întâlnire?

*Acesta este un calcul estimativ

Iată ce ai realizat până acum!
Hai să vedem cum ai progresat până acum în planul pe 
care ţi l-ai propus pentru a-ţi atinge obiectivele şi unde ar 
mai trebui să lucrăm în continuare.  

Obiectivele pe termen lung pe care ţi le-ai propus la 
prima întâlnire

 

_________________________

_________________________ 

_________________________

 
Obiectivele pe termen mediu sau scurt care te vor ajuta
să-ţi atingi obiectivele fixate la prima întâlnire

 ________________________

________________________

________________________

________________________
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Clubul Nova - Clubul 
Reprezentanţilor de Top 
Avon a creat un program dedicat în exclusivitate Reprezentanţilor 
cu performanţe extraordinare. După calificarea în Clubul Nova, tot 
efortul tău va fi recunoscut într-un mod deosebit. Vei beneficia 
de oferte speciale la anumite produse şi vei participa la competiţii 
dedicate membrilor clubului.

Chiar de acum te poţi gândi să îţi dezvolţi afacerea ca Lider Avon. Din 
momentul în care vei deveni Lider Avon vei beneficia de un onorariu atractiv 
şi vei putea să-ţi motivezi şi să-ţi instruieşti echipa, arătându-le cum să 
recomande cu succes produsele Avon.

Discount-ul pentru comanda ta personală, combinat cu această oportunitate 
extraordinară te vor ajuta să-ţi realizezi obiectivele într-un timp foarte scurt!

Oportunitatea Avon

Nu uita, indiferent de oportunitatea 
Avon pe care ai ales-o, Lider Avon 
sau Reprezentant Avon, onorariul şi/
sau discount-ul tău depind de modul 
în care vei recomanda în fiecare 
campanie produsele Avon!

Recunoaşterea performanţei 
ca Lider Avon

5.800 Lei

3.000 Lei

1.300 Lei

220 Lei

Coordonator
Senior 

Coordonator
Junior 

Manager
Senior   

Manager

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

“A fost extraordinar atunci când 
am devenit membru în Clubul 
Reprezentanţilor, iar acum 
când am devenit şi Lider Avon 
am înţeles că îmi pot realiza 
obiectivele chiar mai repede!”

— Tania, Lider Avon şi membru în clubul Reprezentanţilor
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1. Recomandă produse Avon cât mai 
multor persoane

Găseşte noi persoane care să-ţi comande produse Avon 
folosind Puterea lui 3. Dacă recomandarea ta a fost de 
succes, cei care ţi-au comandat produse Avon vor fi dispuşi 
să te recomande şi altor persoane pe care le cunosc!

2. Recomandă mai multe produse 
Avon celor care ţi-au comandat deja

Recomandările asociate te vor ajuta să promovezi produse din 
aceeaşi categorie. Iată un exemplu:

“Comanda ta de până acum conţine un fard de pleoape trio. 
Ştiai că Avon a lansat o mascara cu perie flexibilă? Poate îţi 
doreşti să adaugi o mascara la comanda ta. Ce culoare de 
mascara preferi: negru sau albastru navy?”

Recomandările combinate sunt o modalitate foarte eficientă 
de a promova toate categoriile de produse din broşura Avon. 
Foloseşte-te de larga varietate de produse Avon pe care o ai la 
dispoziţie pentru a adăuga la o comandă produse din diferite 
categorii, ca în exemplul de mai jos:

“Sunt sigură că o să-ţi placă această cremă antirid Anew,   
dar îngrijirea pielii nu se rezumă doar la ten. Folosind şi 
Loţiunea hidratantă pentru corp Avon, pielea ta va avea un 
aspet delicat şi sănătos. Este o ofertă pe care nu o poţi refuza. 
De ce să nu o încerci chiar acum?”

Recomandările în seturi pot grupa 3 sau mai multe produse 
pentru a forma o comandă mai mare. Creează o legătură 
emoţională între produsele pe care le vei recomanda şi nevoile 
persoanei care îţi comandă, sugerându-i astfel 3 sau mai multe 
produse:

“Îmi spuneai că vrei să găseşti cadoul ideal de sărbători 
pentru fiica ta. Ce zici de o trusă de înfrumuseţare?   
Putem începe cu un fard de pleoape trio,  apoi putem 
adăuga acest colier elegant şi un luciu de buze transparent, 
iar toate acestea le vom pune într-o poşetă adorabilă potrivită 
pentru petrecere.”

Creşte-ţi valoarea discountului în 2 moduri!

A. Nr. de pers. care comandă

 x 3

B. Nr. potenţial de pers. care comandă

x 3

C. Nr. potenţial total de pers. care comandă

D. Nr. Total pers. care comandă (A + B + C)

E. Valoare medie de comandă / persoană*

F. Valoare potenţială de comandă (D x E)

Discount potenţial (F x % discount)  

* foloseşte Valoare medie de comandă per persoană de la pag 2
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Broşura Avon este   
foarte utilă în procesul de 
recomandare a produselor
Mai multe broşuri = Comandă Mai mare = Discount Mai mare

Haide să răsfoim broşura campaniei curente şi să vedem cum 

poţi recomanda mai multe produse fiecărei persoane!

Numele persoanei:

 ____________________________

Recomandări asociate: 

 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
   

Recomandări combinate:

 ____________________________ 
 ____________________________
 ____________________________

Recomandări în set:

 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________

Poţi folosi cu uşurinţă Broşura 
Avon pentru a aplica cele 
3 tehnici avansate de 
recomandare a produselor! 
Datorită modului în care este creată structura Broşurilor Avon, acestea 
sunt foarte atractive pentru orice persoană care le răsfoieşte - broşura 
Avon este structurată precum ”rafturile unui magazin”. Entuziasmul 
tău împreună cu Broşura Avon reprezintă combinaţia perfectă pentru a 
realiza o valoare extraordinară de comandă. 

Tu eşti cea care recomandă. Broşurile Avon sunt create astfel încât 
să îţi fie foarte uşor să faci recomandările potrivite folosind tehnicile de 
recomandare învăţate. Astfel, fiecare persoană îţi va comanda mai MULT. 

Câteva tipuri de oferte din Broşură
• Discounts 
	 •	Comandă	un	produs	şi	îl	primeşti	pe	al	doilea	la	un	preţ	special

	 •	Comandă	un	produs	şi	îl	primeşti	pe	al	doilea	la	1	ban

	 •	Preţ	special	la	lansarea	unui	nou	produs

	 •	Cel	mai	bun	preţ	anul	acesta

	 •	Reduceri

• Oferta de pe coperta spate 

•  Oferta de la mijlocul Broşurii
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Relaţia ta cu persoanele care 
îţi comandă produse Avon 
Păstrarea unei relaţii cu fiecare persoană din lista ta de nume te va ajuta să 
ai comenzi în fiecare campanie. De aceea, este foarte important să le 
prezinţi broşura Avon în fiecare campanie. Iată câteva recomandări 
(bifează-le pe cele pe care le foloseşti deja):

o Nu uita să oferi ultima broşură şi cartea ta de vizită atunci
     când livrezi produsele comandate şi încasezi banii de la fiecare persoană.

o Contactează telefonic fiecare persoană în 2-3 zile de la
    livrarea produselor. Întreabă-i despre produsele Avon pe care le-au
     comandat şi dacă s-au hotărât să comande şi altceva şi din noua
     broşură. Foloseşte întrebări deschise şi evidenţiază ofertele broşurii şi
     beneficiile produselor.

o Păstrează legătura cu cei care ţi-au comandat produse.
     Contactează-i telefonic sau folosind e-mailul.

o Noteză-ţi zilele de naştere ale celor care ţi-au comandat
    produse. Contactează-i telefonic sau folosind e-mailul şi oferă-le un
     cadou simbolic.

o Notează-ţi datele personale şi de contact pe spatele
    broşurilor. Astfel îţi vei putea mări lista de nume atunci când vei
     prezenta broşura în instituţiile pe care le vizitezi sau la evenimentele la
     care participi.

o Foloseşte Puterea lui 3 - cere câte 3 recomandări de la fiecare
     persoană din lista ta de nume. Recomandările sunt o modalitate simplă
     prin care îţi poţi mări lista de nume.

Tratarea obiecţiilor - 
Transformarea obiecţiei în 
necesitate!
Uneori, persoanele care comandă produse Avon pot avea şi obiecţii. 
Tehnica folosită în astfel de situaţii este de a transforma obiecţia într-o 
necesitate. Iată, mai jos, câteva obiecţii şi modul în care pot fi tratate.

 Obiecţie  Tratarea Obiecţiei

“Eu nu folosesc 
produse de machiaj.” 

“Şi alte persoane au avut aceeaşi reacţie, dar după ce le-am 
recomandat culoarea potrivită şi le-am explicat modul de 
aplicare, au realizat că produsele de machiaj îţi pot evidenţia 
trasăturile şi îţi pot conferi un aspect natural.”

“Produsele pe care 
le folosesc sunt de 
foarte bună calitate.”

“Vei fi mirată să afli cât de multă atenţie acordă Avon 
dezvoltarii produselor. Avon are un centru ultra modern de 
cercetare şi dezvoltare unde frumuseţea pielii este înţeleasă 
prin îngrijirea acesteia.”

“Nu-mi pot permite să 
investesc prea mult în 
produse cosmetice.”

“Înţeleg că preţul este foarte important pentru tine. Află că 
preţurile produselor Avon sunt competitive cu ale altor mărci 
de pe piaţă, dacă iei în calcul şi raportul calitate-preţ. În 
fiecare broşură există foarte multe oferte. Ai văzut ofertele 
din ultima broşură?”

“Ce fac dacă 
produsul pe care l-am 
comandat nu mi se 
potriveşte?”

“Ca Reprezentant Avon, voi încreca să-ţi recomand 
produsele care se potrivesc cel mai bine nevoilor tale. În 
plus, când comanzi produse Avon, beneficiezi şi de Garanţia 
de 100%.”

Ce alte obiecţii ai mai întâlnit 

şi care a fost modul în care le-ai tratat?

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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Produsele Avon: valoare 
recunoscută, calitate 
recunoscută, susţinute de 
celebrităţi  
Valoarea ta de comandă este susţinută nu doar de calitatea 
şi varietatea produselor Avon din fiecare broşură ci şi de 
parteneriatele globale pe care Avon le are cu personalităţi din 
diferite domenii. De la faimoasa actriţă, Reese Witherspoon şi 
până la celebrul designer, Christian Lacroix, Avon se bucură de 
susţinerea a numeroase celebrităţi.

Foloseşte Garanţia Avon  
în avantajul tău  
De mai bine de 120 de ani, persoanelor care comandă produse, Avon 
le oferă 100% Satisfacţie Garantată. Este modul nostru de a evidenţia 
încă odată calitatea produselor, lucru pe care îl considerăm a fi cel 
mai important pentru clienţii noştri.  

Chiar dacă pentru un Reprezentant Avon este mai profitabil să aibă 
cât mai puţine produse returnate, acesta este obligat să respecte în 
totalitate politica Avon privind Garanţia 100%.

Fii proactivă! Foloseşte tehnici prin 
care poţi preveni returnarea produselor:

Oferă mostre ale produselor persoanelor din lista ta de nume.
Participă la sesiunile de instruire Beauty&Business pentru a învăţa 
care este modul de utilizare şi recomandare în cazul produselor Avon.
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Machiaj
    • Oriunde, în lume, femeile sunt pasionate de culori.

    • Rujurile sunt cel mai uşor de recomandat. Recomandarea cu
               succes a unui ruj te poate ajuta să recomanzi apoi întreaga gamă
               de produse de machiaj.

    • Foloseşte tehnica “Înainte şi după ...” atunci când recomanzi un
               produs de machiaj. De exemplu, atunci când demonstrezi cum se
               aplică şi ce efect are un fard de pleoape, colorează doar pleoapa
               de la un ochi astfel încât să poţi compara ochiul machiat cu cel
               fără machiaj.

    • Folosind mostrele produselor Avon vei putea convinge mai multe
               persoane să-ţi comande produsele respective.

Poţi afla mai multe informaţii participând la cursul 
Beauty&Business:      

_________________________________________________

Devenind expertă în 
recomandarea produselor 
îţi vei putea mări discountul  
Reprezentanţii Avon de succes, nu doar recomandă produse: ei  
folosesc, cunosc şi poartă produsele Avon. Toate acestea te pot ajuta 
atunci când recomanzi produse unei noi persoane din lista ta de 
nume. 

Îngrijirea tenului
    • Experienţa ta personală este un factor determinant pentru
       o persoană care doreşte să comande produse pentru îngrijirea
       tenului. Împărtăşeşte cu acea persoană experienţa ta în ceea ce
       priveşte utilizarea acestor produse.

    •  Testarea pe loc a produsului este un element important în 
procesul de recomandare, mai ales în cazul produselor pentru 
îngrijirea tenului. Oferă posibilitatea celor care doresc, să testeze, să 
miroasă şi să simtă textura produselor.
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Planifică de azi pentru a 
obţine un discount mai mare 
în campaniile următoare  
Haide să planificăm împreună cum îţi poţi mări valoarea de comandă 
pentru a-ţi atinge obiectiele propuse, pentru a-ţi mări discountul şi pentru 
a putea deveni membru în Clubul Reprezentanţilor Avon. 

Campania
Valoarea 
comenzii
(planificat)

Nr. persoane 
cu  comandă

(planificat)

Valoarea 
comenzii
(realizat)

Nr. persoane 
cu comandă

(realizat)

C-1

C-2

C-3

C-4

Subtotal

C-5

C-6

C-7

C-8

Subtotal

C-9

C-10

C-11

C-12

Subtotal

C-13

C-14

C-15

C-16

C-17

Subtotal

TOTAL _______ Lei – membru în Clubul Reprezentanţilor!

“Nu eram sigură că voi putea 
deveni membru al Clubului 
Reprezentanţilor, dar printr-o 
planificare exactă şi folosind 
PUTEREA LUI 3, acum sunt 
membru de aproape 5 ani.”                 

                     — Daryn, Junior Manager

Valoare totală comenzi - Clubul Reprezentanţilor

Valoare totală comenzi - Realizat

Valoare totală comenzi - Diferenţa de realizat
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Luna ____________ Luna ____________
SâmbătăVineriJoiMiercuriMarţi LuniDuminicăSâmbătăVineriJoiMiercuriMarţi LuniDuminică

Hai să planificăm împreună 
activităţile tale viitoare pentru 
a deveni membru în Clubul 
Reprezentanţilor. 

Timpul tău este foarte valoros. Foloseşte orice 
oportunitate. Investeşte-l în pregătirea ta şi în 
recomandarea produselor. 

• 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

• 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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La Întâlnirea de Instruire 4 vei afla 
cum poţi să-ţi foloseşti întregul 

potenţial, învăţând: 
	 •	Tehnici	avansate	de	recomandare	a	produselor 
 •	Cum	să	devii	expertă	în	frumuseţe 
 •	Cum să oferi recomandări personalizate   

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 ______

Eşti la un pas de finalizarea Instruirii 
tale ca Reprezentant Avon!

Întâlnirea de Instruire 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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