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Diferenţa necesară pentru Clubul Reprezentanţilor_____________

Mai Multe Nume = Coamandă Mai Mare = Discount Mai Mare

Cum ai progresat de la ultima 
noastră întâlnire?

Campania

#1 #2 #3 #4 #5 #6 Total

Număr Total 
de Nume

Valoare 
Totală 
Comenzi
Valoare 
Medie de 
Comandă

Discount 
Potenţial

Îndrăzneaţă şi frumoasă—aşa 
eşti şi tu!
Trăieşti viaţa după propriile-ţi reguli. Te bucuri de multiplele 
beneficii ale unei oportunităţi extraordinare. Demonstrezi de 
fiecare dată când recomanzi un produs Avon că eşti cea 
mai potrivită persoană pentru o astfel de afacere.

Visele devin realitate la Avon
Îţi mai aminteşti întâlnirea în care ai decis să te 
bucuri de beneficiile oportunităţii Avon? Îţi mai 
aminteşti momentul în care ai scris care sunt 
visele tale? Astăzi, cu entuziasm şi ambiţie, eşti pe 
punctul de a-ţi transforma visele în realitate. 
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În Întâlnirea de Instruire 3, ai învăţat cum 
să-ţi dezvolţi Lista de nume folosind tehnici 
avansate de recomandare a produselor:

• Tehnici avansate de recomandare a produselor
 Recomandări asociate
 Recomandări combinate
 Recomandări în seturi

• Relaţia cu persoanele care comandă

• Tratarea obiecţiilor

• Expertă în recomandarea produselor

• Clubul Reprezentanţilor Avon

În Întâlnirea de Instruire 2, ai învăţat cum să-ţi 
dezvolţi Lista de nume şi cum să recomanzi cu 
succes produsele Avon

• Dezvoltarea Listei de nume folosind Puterea lui 3

• 5 paşi pentru recomandări de succes:
     1-Abordarea şi începutul conversaţiei
     2-Determinarea nevoilor celor care comandă
     3-Prezentarea şi “vânzarea“ beneficiilor produselor
     4-Răspunsuri la întrebări şi tratarea obiecţiilor
     5-Încheierea recomandării

• Folosirea broşurii şi a altor materiale

• Metodele de comandă, livrare şi plată

• Administrarea banilor

În Întâlnirea de Instruire 1, ai învăţat noţiunile 
de bază pentru a deveni Reprezentant

• Cum să-ţi creezi “Lista de Nume”
• Cum să-ţi începi Afacerea Avon

Ai încheiat cu succes 
Întâlnirile de Instruire 1, 2 şi 3!
  
Succesul afacerii tale constă în modul în 
care vei pune în practică cele învăţate! 
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“ Nu aveam experienţă 
înainte de a deveni 
Reprezentantă Avon. Acum, 
valoarea comenzilor mele 
m-a propulsat în Clubul 
Reprezentanţilor şi pot 
spune că este extraordinar.”

—  Kathy, Reprezentantă Avon şi  
Membră în Clubul Reprezentanţilor

In această Întâlnire, vei afla 
informaţii detaliate despre Oportunitatea de 
dezvoltare ca Lider Avon. Vei învăţa şi cum 
îţi poţi menţine şi îmbunătăţi performanţa.

Notează în spaţiul liber, litera afirmaţiei corespunzătoare:

Haide să revedem ce ai învăţat în 
Întâlnirile de Instruire 1, 2 şi 3!

____ Machiaj a
A aborda 3 persoane noi  
în fiecare zi.

____ Recomandări asociate b
A recomanda produse din 
categorii diferite.

____ Reese Witherspoon c
Programul Avon pentru 
Reprezentanţii de succes.

____ Recomandă 
Promovează Instruieşte

d
A recomanda produse care 
sunt asociate cu cele deja 
comandate de o persoană.

____ Recomandări în seturi e
Cei 3 paşi simpli către succes 
în Avon.

____ Paşii către succes 
în Avon

f
Promovarea Oportunităţii Avon 
persoanelor abordate.

____ Clubul Reprezentanţilor g
Ambasador Avon şi 
actriţă de renume.

____ Îngrijirea tenului h
Descrierea activităţii Avon din 
fiecare campanie.

____ Recomandări 
combinate

i
A recomanda o combinaţie de 
cel puţin 3 produse pentru 
o comandă mai mare.

____ Oportunitatea Avon - 
Lider Avon

j
Nume de potenţiali 
Reprezentanţi sau Lideri.

____ Puterea lui 3 k
Include şi gama revoluţionară de 
produse Anew.

____ Recomandări l
Rujul este cel mai uşor de 
recomandat în această 
categorie.
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Ce poţi face pentru ca cei care comandă produse 
să fie mulţumiţi?

Măreşte-ţi valoare de 
comandă prin întîlniri de 
recomandare în grup 
În întâlnirile de grup poţi recomanda mai multor 
persoane, mai multe produse Avon.
 
Beneficiile unei întâlniri de recomandare în grup: 
 • Costuri minime 
 • Potenţial crescut de comandă  
 • Expunere mai mare pentru afacerea ta 
 • O bază mai mare de recomandări folosind Puterea lui 3 
 
Care dintre metodele de mai jos ţi se potriveşte? 
 • Petrecerea Mea Avon  
 • Recomandări de produse la locul de muncă 
 • Prezentare de produse 
 • Recomandări de produse în instituţii

Abordare personalizată cu fiecare persoană. Notează 
produsele preferate ale fiecăruia, tipul de ten, culori preferate şi 
orice alt tip de informaţie. Spune-i când produsele ei preferate sunt 
în ofertă. 

Contactează regulat fiecare persoană. Răspunde-le la 
întrebări.

Foloseşte-te de apariţia unei noi broşuri pentru a-i vizita în 
fiecare campanie. Telefonul sau email-ul nu vor putea înlocui 
întâlnirea faţă în faţă. 

Notează adresele de email pentru a putea trimite informări 
despre noile oferte sau invitaţii la prezentări de produse. 

Contactează-i telefonic înainte de sărbători, de ziua lor de 
naştere sau atunci când ştii că ar putea avea nevoie de produse 
pentru un cadou.

Informează-i despre evenimentele la care participi. 
Dacă participi la un eveniment în oraş, anunţă-i că te pot găsi acolo 
pentru a le prezenta produsele noi sau ofertele campaniei.

Ascultă-i pentru a le putea recomanda produse care să le 
satisfacă nevoile.  

Recomandările de succes 
înseamnă să ai comenzi     
în fiecare campanie 

o

o

o 

o

 
o

 
o

 o 
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Asigură-ţi o creştere a valorii 
comenzilor în fiecare campanie 
devenind expertă în frumuseţe!

Nota de Mijloc  
Este aroma pe care o simţim după circa 30 minute, chiar 1 oră. 
Acum este momentul cel mai bun în care te poţi decide dacă să 
alegi sau nu un parfum. Această notă poartă mirosul clar şi cald al 
parfumului.

Nota de Bază  
Este aroma pe care o simţim la 2 ore de la aplicare. Nu este 
volatilă, iar mirosul este puternic, bogat şi persistent.

Valoarea comenzii tale depinde numărul de persoane aflate în lista 
ta de nume şi de recomandările pe care le faci acestora în fiecare 
campanie.

Poţi face recomandări din fiecare categorie de produse, 
personalizat, pentru fiecare persoană în parte. În fiecare campanie, 
în broşură vei găsi oferte la fiecare dintre categoriile de produse 
Avon: îngrijirea tenului, machiaj, parfumerie, îngrijirea corpului, 
îngrijirea mâinilor şi a picioarelor, îngrijirea părului, bijuterii.

Produsele de parfumerie  
În fiecare campanie, pentru recomandare produselor de 
parfumerie ai la dispoziţie seturi cu mostre ale parfumurilor Avon 
pe care poţi oferi pentru testare celor interesaţi.

Orice parfum are 3 note care se desfăşoară pe tot parcursul zilei, 
începând din momentul aplicării. 

Notele unui parfum 
Nota de Vârf  
Este prima aroma pe care o simţim imediat după aplicare, timp de 
aproximativ 10 minute. Această notă este volatilă şi poartă mirosul 
delicat şi proaspăt al parfumului.
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Dezvoltă-ţi afacerea ca 
Lider Avon
Eşti Reprezentant Avon pentru că ai decis să fii propriul tău şef 
şi să te bucuri de beneficii extraordinare. De ce să nu mergi mai 
departe? Bucură-te de beneficii suplimentare ca Lider Avon! 

Liderii Avon beneficiază nu doar de discount pentru comanda 
lor personală, ci şi de onorariu pentru comenzile echipei lor. Poţi 
realiza toate acestea motivând şi instruind alţi Reprezentanţi 
pentru a recomanda cu succes extraordinarele produsele Avon şi 
dezvoltâdu-i pentru a deveni Lideri ca si tine.

Îţi vom arăta cum. Trebuie doar să-ţi doreşti să faci parte din 
echipa de Lideri Avon care deja se bucură de programe şi 
competiţii speciale, precum şi de Întâlniri de Dezvoltare gratuite 
susţinute de profesioniştii Avon.

“Cea mai importantă decizie pe 
care am luat-o a fost aceea de a 
deveni Lider Avon. Am câştigat 
premii şi am fost recunoscută mai 
mult decât credeam că se poate.”
— Anastasia, Lider şi Membru în Clubul Reprezentanţilor

12 13



De la Andrea Jung pentru tine… 
un mesaj de la  Preşedintele 
Avon Products Inc.

Felicitări! 

Ai încheiat cu succes programul de Instruire pentru 
Reprezentanţi. Este primul tău pas pentru a-ţi 
dezvolta o afacere de succes ca Reprezentant sau 
ca Lider Avon. Ai uşi noi de deschis şi persoane 
noi pe care să le întâlneşti. Poţi aduce o schimbare 
în viaţa ta şi a celor din jurul tău, recomandând 
produsele şi promovând Oportunitatea Avon.  
 
Îţi doresc numai bine în dezvolatarea ta personală 
şi profesională.

– Andrea Jung, Preşedinte şi CEO Avon Products Inc.

Luna ______

Planifică-ţi activităţile pentru 
a deveni Membru în Clubul 
Reprezentanţilor 

SâmbătăVineriJoiMiercuriMarţi LuniDuminică

• 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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Promovează 
Oportunitatea Avon şi 
bucură-te de beneficii 

suplimentare.
 

Identifică 3 persoane care îşi doresc să 
trăiască viaţa după propriile reguli. Fă 

următorul pas! Confirmă-te ca Lider Avon!    
Te invit să iei parte la următoarea  

Întâlnire de Oportunitate în data de

______________________________

Fii îndrăzneaţă. Fii frumoasă. Poţi reuşi!

Întâlnirea de Instruire 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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