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Mostrele sunt cele mai eficiente instrumente de vânzare!
Folosirea mostrelor te va ajuta:
Să-ţi creşti semnificativ
valoarea de comandă

Să-ţi fidelizezi prietenele
care au comandat
deja de la tine

Să identifici persoane
noi care să comande
produse Avon

Ce trebuie să faci pentru a te bucura de aceste beneficii?
Comandă cu o campanie înainte
mostrele produselor noi şi ale
produselor cerute de prietenele tale
(cele mai bune oferte le găseşti în
My Avon Magazine).
Oferă-le spre testare în momentul
în care parcurgi cei 5 paşi în
recomandarea de produse.
Abordează cu ajutorul lor persoane noi
care ar putea comanda produse Avon.

Set mostre
Machiaj
Ruj Colordisiac Ravishing Red
Ruj Colordisiac Sultry Bronze
Ruj Colordisiac Sateen Sheets
Ruj Mega Impact Brilliant Berry
Ruj Mega Impact Mocha Madness
Ruj Ultra Colour Rich Frozen Rose
Ruj Ultra Colour Rich Instant Mocha
Fond de ten calmant Warmest Beige
Fond de ten calmant Cream

În momentul recomandării oferă
informaţii şi despre beneficiile şi
modul de utilizare a produsului a
cărui mostră ai dat-o spre testare.
Recontactează persoanele cărora
le-ai oferit mostre şi întreabă-le dacă
sunt mulţumite şi dacă doresc să
comande acel produs.
Preia comanda şi oferă mostre noi
în momentul livrării.

15,99 lei, cod 8003 6
Parfumuri
Apă de parfum
Little Black Dress
Apă de parfum
Outspoken by Fergie
Apă de toaletă
Slip Into
Apă de toaletă
True Force
Apă de toaletă
Black Suede Touch

Îngrijirea tenului
Cremă de zi/noapte
(2x2ml) Solutions Sensitive
Cremă de zi/noapte
(2x2ml) Solutions Youth
Minerals
Cremă de zi SPF 25 UVA/
UVB Anew Rejuvenate
Cremă de zi SPF 25 UVA/
UVB Anew Reversalist

Setul conţine câte o mostră a fiecărui produs dintre cele menționate mai sus.
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1 Ruj Colordisiac

Aroma sa este inspirată de ingrediente afrodisiace precum
vanilia, rodiile şi smochinele.

2 Ruj Mega Impact

Tehnologia Chromapixel accentuează culoarea, iar forma
inspirată de diamant asigură o aplicare precisă.

3 Ruj Ultra Colour Rich

Culoarea bogată este completată de o formulă îmbogăţită
cu vitamina E şi extracte de jojoba.

4 Fond de ten calmant

Extractele calmante de mușețel și aloe catifelează și
energizează aspectul tenului, în timp ce vitaminele A și E
hrănesc pielea și îi uniformizeaza nuanța.
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1 Apă de toaletă Slip Into

Categoria floral-orientală
frunze de orhidee, violetă, ambră

2 Apă de parfum Little Black Dress
Categoria floral-orientală
ciclamă, ylang-ylang, prună

3 Apă de parfum Outspoken by Fergie
Categoria floral-fructată
afine, tuberoză, note de piele

4 Apă de toaletă True Force 5 Apă de toaletă Black Suede Touch
Categoria fougere-lemnoasă
salvie, mandarină, lemn de stejar

Categoria oriental-condimentată
ghimbir, patchouli, caşmir
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îngrijire TEN
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1 Cremă de zi/Cremă de noapte

Solutions Sensitive Botanicals
ten sensibil

Formulele cu extracte de Floare de
piatră, fără conservanți, coloranți
sau parfum, sunt ideale pentru
necesitățile tenului sensibil.

3 Cremă de zi SPF 25 UVA/

UVB Anew Reversalist

35+

semne moderate de îmbătrânire

Concepută pe baza Tehnologiei
Activinol, stimulează regenerarea
pielii, reduce aspectul ridurilor
și petelor, asigurând în același timp
protecție UV.

2 Cremă de zi/Cremă de noapte

Solutions Youth Minerals

primele riduri, nuanţă neuniformă

Complexul Amethyst Mineral
stimulează colagenul
și elastina, uniformizând astfel
tenul și estompând liniile fine.

30+

4 Cremă de zi SPF 25 UVA/

UVB Anew Rejuvenate

semne iniţiale de îmbătrânire

25+

Combate semnele discrete ale
maturizării tenului: estompează
ridurile fine, ameliorează porii
dilataţi şi împrospătează aspectul
pielii, asigurând în acelaşi timp
protecţie UV.
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Ştiai că?
Mostrele te ajută să îţi loializezi
prietenele

1 din 5 persoane cărora le-ai
oferit o mostră se decide să
comande produsul

Oferind spre testare o mostră, poţi adăuga un produs în plus la
comanda prietenei tale!

Tu ai în pachet 18 mostre!
Te-ai gândit căror persoane din lista ta de nume o să le oferi spre testare?
Sau câte persoane noi vei aborda pentru a le oferi mostrele din pachet?

Iată ce poţi câştiga:
Cu cele 18 mostre din set poţi
identifica 4 persoane noi care
să comande produse Avon
sau poţi adăuga 4 produse la
comanda prietenelor care deja
au comandat.

Exemplu: Dacă tu oferi

o mostră a unui produs care
costă în medie 17,99 lei
(ex: Ruj Colordisiac, Ruj Ultra
Colour Rich etc.) ai adăuga
comenzii tale:

sau

128 lei

de la cele 4
persoane noi identificate
ţinând cont că o persoană
comandă în medie de 32 lei
( 4x32 lei = 128 lei )

71,96 lei din

vânzarea a 4 rujuri
la 4 prietene care au
comandat deja de la tine
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Cei 5 paşi de bază în recomandarea de produse
1

Abordează persoana
Începe conversaţia cu un compliment.
„Ce ten luminos ai!”

2

Determină nevoile persoanei
Foloseşte întrebări deschise.
„Ce produse cosmetice foloseşti acum?”

3

Prezintă și „vinde“ beneficiile produselor
Prezintă broşura şi recomandă produsele care se potrivesc
cel mai bine nevoii determinate.
Oferă mostre ale produselor recomandate.

4

Răspunde la întrebări şi înlătură obiecţiile
Foloseşte tehnica „Încearcă şi convinge-te!” pentru a
răspunde obiecţiilor. „Prietena mea Ioana a crezut acelaşi
lucru dar după ce a încercat produsul s-a convins că era
potrivit pentru tenul ei.”
Oferă mostre pentru testare.
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Încheie procesul de recomandare
Notează comanda în urma recomandării.
„Ce produse vrei să comanzi astăzi?”
Apoi întreabă: „Care dintre cunoştinţele tale crezi că ar fi
interesate să afle mai multe informaţii despre produsele
sau Oportunitatea Avon?”
Parcurge acești pași simpli în conversațiile cu prietenele
tale și recomandările tale se vor încheia cu succes.
„Ca să ajung în top, mi-am dat seama că trebuie să îmi fidelizez prietenele.
De aceea, recomand produse corespunzătoare cerinţelor lor şi le ofer
întotdeauna mostre de parfumuri şi de produse de machiaj.”
Mihaela Iliescu, Reprezentant de Platină, Calafat

Nu uita! Găsești toate mostrele disponibile în fiecare
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campanie în secțiunea „Materiale utile” din pagina ta
de Reprezentant.

