
PROGRAM ZA NOVE ČLANE KLUBA
KAMPANJE JANUAR*, FEBRUAR IN MAREC

 
LEPOTNO 
POTOVANJE

TABELA POPUSTOV ZA
ČLANE KLUBA AVON



KORAK 1

*OB SKUPNEM NAROČILU V VIŠINI 30 € 
V TVOJI 1. KAMPANJI

FINANČNO NEODVISNOST 
ŽENSK ŽE VEČ KOT 
135 LET

• Avon True Euphoric Volume&Length 
maskara - Brown Black (10 ml)
• Avon Into The Sunset paleta senčil 
• Avon True Glimmerstick črtalo za oči 
- Blackest Black (0,28 g)
• Set vzorcev make upa
 8315 4
Vrednost seta: 19,10 €

1 €



Izberi ženski ali 
moški set

*OB SKUPNEM NAROČILU V VIŠINI 
40 € V TVOJI 2. KAMPANJI

Ženski set
• Avon Attracton Game EDP (50 ml)
• Avon Attraction Game losjon za telo (150 ml)
• Set vzorcev dišav
8316 2
Vrednost seta: 27,90 €
Moški set
• Avon Attraction Game for Him EDT (75 ml)
• Avon Attraction Game balzam po britju (100 ml) 
• Set vzorcev dišav
8318 8 
Vrednost seta: 28,40 €

ALI

KORAK 2

1 €

PRODAMO 7 
STEKLENIČK DIŠAV

7×



• Planet Spa Energise piling za telo (200 ml)  
• Planet Spa Energise maslo za telo  
• Planet Spa Energise spray za obraz (100 ml)  
• Korejska peel-off maska z aktivnim ogljem 

(50 ml)  
• Korejski gel za čiščenje obraza s korejskim 

ogljem (150 ml)  
• Set vzorcev za nego kože
•  8319 6
Vrednost seta:  33,25 €*OB SKUPNEM NAROČILU V VIŠINI 

50 € V TVOJI 3. KAMPANJI 

KORAK 3

 

SO OSVOJILI PREKO 
300 NAGRAD

1 €



TABELA POPUSTOV ZA
ČLANE KLUBA AVON

KUMULATIVNI POPUST
Popust v eni kampanji se obračunava skupno na vsa naročila, po 

prvem oddanem naročilu v tej kampanji.

PODEDOVANI POPUST
Prenaša se iz prejšnje kampanje in obračuna se na vsa naročila v 

naslednji kampanji, v kolikor je višji od popusta, ki bi ga sicer dosegli 
glede na znesek naročila - tabelo popustov.

PROGRAM ZVESTOBE
in brezplačna dostava

na dom
35% 

140 €+ 25%
70 € + 20%

25 € + 15%



TABELA POPUSTOV ZA
ČLANE KLUBA AVON

Če v svojih prvih 3 kampanjah
oddaš naročila v skupni vrednosti
120 €, postaneš VIP potnik in dobiš
nove ugodnosti.

Kaj te čaka, bomo razkrili
na Stellar Club postaji,
v prvi kampanji.

8333 7

UŽIVAŠ 
V POTOVANJU?
PRIPRAVI SE, DA POSTANE ŠE BOLJŠE!



• V programu sodelujejo samo novi Člani kluba v kampanjah januar, februar in marec 2022 (29.12.2021 - 
31.3.2022). *Datum začetka januarske kampanje je 29.12.2021 ob 7 uri zjutraj , obdelava naročil pa se začne 
03.01.2022;

• Zneski za doseganje pogojev so SKUPNI znotraj kampanje;
• Setov/proizvodov ne prejmete samodejno, temveč jih je potrebno naročiti po izpolnitvi pogojev;
• Član kluba lahko naroči samo en set proizvod na vsakem nivoju, ne glede na to, kolikokrat je pogoj 

izpolnjen;
• Nivoji programa niso povezani. V kolikor Član kluba ne doseže pogojev 1./2. nivoja, še vedno sodeluje v 2./3. 

nivoju;
• Cene setov/proizvodov iz vseh nivojev so neto in nanje se ne obračunava dodaten popust;
• Znesek setov/proizvodov iz vseh nivojev se ne všteva v skupni znesek naročil za obračun popusta in se ne 

všteva v znesek za doseganje pogoja po programu;
• Reklamacije se odštevajo od skupnega zneska naročil;
• Proizvodi so na voljo do razprodaje zalog. V primeru razprodaje zalog jih bo Avon zamenjal s proizvodi 

enake ali višje vrednosti;

OPOMBA: Dodatne pogoje in podrobnosti poiščite na Avonovi strani Motivacijski programi in Avon
Klubi na www.avon.si;

DODATNE INFORMACIJE:

DELI TRENUTNE PONUDBE IZ AVON MKATALOGA
 in zbiraj naročila z uporabo te aplikacije že od prvega dne kampanje

Avon d.o.o., Vodovodna 99, 1000 Ljubljana; Služba za stike s strankami: 01/530 94 08, facebook/Avon, www.avon.si

•  Brezplačna včlanitev
•  Popusti do 35% na cene iz kataloga
•  100% garancija na proizvode
•  Brezplačen katalog vsako kampanjo
•  Enostavno naročanje na spletu

•  Dostava na domači naslov
•  Odlog plačila 14 dni
•  Brezplačni treningi o lepoti in razvoju kariere
•  Sodelovanje v nagradnih igrah, tekmovanjih, 

potovanjih...
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UGODNOSTI ZA ČLANE KLUBA:

Mkatalog



OSTANIMO V KONTAKTU!

NAROČAJ HITREJE IN ENOSTAVNEJE Z 
AVONON APLIKACIJO!
Prenesi mobilno aplikacijo, odkrij vse prednosti, 
ki jih prinaša in se pri tem zabavaj!

KAKO DO DARIL IN POSEBNO
ZNIŽANIH PONUDB v vsaki kampanji odkrij
preko newsletter in Viber sporočil!
Prijavi se na www.avon.si
Vnesi e-mail naslov in telefonsko številko 
pod " Moj račun in Profil" -> "Osebni podatki".

On

@

ZAKORAKAJ V SVET SIJAJNIH POSEBNIH 
PONUDB IZ MESECA V MESEC!
Aktualne ponudbe poišči na www.avon.si 
pod " Motivacijski programi".

SPREMLJAJ LEPOTNE NOVOSTI
IN NASVETE  
o make up-u, proizvodih za
nego kože in ostale uporabne
informacije! 
Pridruži se naši Facebook 
skupini za Člane kluba: 
AVON dame in gospodje


