
ΚΑΛΩΣΗΛΘΕΣ 
  

start

Είμαι το Πρόγραμμα που σε 
επιβραβεύει και σε βοηθά να 

αναπτύξεις την επιχείρησή σου
στο νέο σου ξεκίνημα!

Ισχύει για όσα Μέλη 
μπήκαν στην Avon

έως και τον Μάρτιο 2023



Και στις δύο περιπτώσεις, για να λάβεις τα προϊόντα, πρέπει να βάλεις τον κωδικό του 
δειγματολογίου στην παραγγελία που συμπληρώνει τα €80 ή τα €120.

1. ΔΩΡΕΑΝ
με συνολικές αγορές 
€120 και άνω στην 
Καμπάνια.

Απόκτησε τα προϊόντα 
δειγματισμού ΚΑΘΕ 
Καμπάνιας με 2 τρόπους:

Mε €10ΝΕΤ
με συνολικές αγορές 
€80 έως €119,99 στην 
Καμπάνια. 

2.

*Με τον όρο Καμπάνια εννοούμε το διάστημα 
ενός ημερολογιακού μήνα που ισχύουν οι 
προσφορές μίας συγκεκριμένης Μπροσούρας. 

x5

ΚΩΔ. 699025

• 5 Μπροσούρες της επόμενης Καμπάνιας
• Σπρέι για Γρήγορο Στέγνωμα Νυχιών Avon Nail Experts. 50ml
• Κρέμα Αντιμετώπισης των Παρανυχίδων. 15ml
• Άρωμα σε Σπρέι Musk Marine (EDT). 75ml 
• Άρωμα σε Σπρέι Far Away (EDP). 50ml 
• Κραγιόν Ultra Creamy. (iced co ee) 3,6g
• Μαλακτικό Advance Techniques Supreme Oils. 250ml
• Ζελέ Ντούς Senses Raspberry Delight. 500ml

7 προϊόντα σε κανονική συσκευασία

Δες τα Προϊόντα Δειγματισμού
της 3ης ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ*



ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ!
Να έχεις δώσει παραγγελία 
ανεξαρτήτου ύψος σε ΚΑΘΕ 
Καμπάνια του Προγράμματος.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1η έως 3η Καμπάνια στην Avon

Σε όλες τις περιπτώσεις, για να λάβεις το αντίστοιχο
δώρο, πρέπει να βάλεις τον κωδικό 699033 στην παραγγελία 
που συμπληρώνει το ποσό των €100, €250 ή των €400. 

Απόκτησε το
ΣΕΤ ΠΑΚΕΤΟ & ΤΟ ΑΡΩΜΑ:

Mε €10ΝΕΤ
με συνολικές αγορές 
€250 έως €399,99 και 
στις 3 Καμπάνιες.

ΔΩΡΕΑΝ
με συνολικές αγορές 
€400 και άνω και 
στις 3 Καμπάνιες. 

1. 2.

Μπορείς όμως να πάρεις 
ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΡΩΜΑ
με συνολικές αγορές €100 έως €249,99 και στις 3 Καμπάνιες.

Αριθμοί Καμπανιών

Το Δώρο του Μεγάλου Κύκλου περιλαμβάνει ένα Υπέροχο Σετ 
από 9 προϊόντα.

Τώρα που είσαι στην 3η Καμπάνια στην Avon,
δες το Μεγάλο ΔΩΡΟ που έχω ετοιμάσει για σένα!

ΚΩΔ. 699033

ΣΕΤ ΑΠΟ 9 ΠΡΟΪΟΝΤΑ
• Διπλό Σύστημα Ματιών για Λάμψη με Protinol™. 20ml 
• Κραγιόν Ultra Shimmer. (spring bling) 3,6g 
• Γαλάκτωμα Σώματος Rare Pearls. 150ml  
• Μπαλμ Χεριών & Σώματος Cannabis Sativa Oil Restore & Calm. 150ml 
• Καταπραϋντικό Μικυλλιακό Νερό Nutra E�ects - Bonus Size. 400ml
• Αφρόλουτρο White Lily. 1L  
• Κρέμα Ανανέωσης Ποδιών που Δρα τη Νύχτα με  Έλαιο Jojoba
 Foot Works. 75ml  
• Στερεό Καθαριστικό Planet Spa Energise. 75ml  
• Serum (Ορός) Μεγιστοποίησης Λάμψης Vitamin C. 30ml  

 
 

ΑΡΩΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΫ
Rare Pearls (EDP). 50ml



Εάν κάνω συνολικές αγορές €80 και 
παραγγείλω το δειγματολόγιο και μετά 
δώσω και άλλη παραγγελία και 
συμπληρώσω τα €120, τι γίνεται; 

Δικαιούσαι μόνο 1 δειγματολόγιο ανά Καμπάνια. 
Συνεπώς, αν το παραγγείλεις με την παραγγελία 
που συμπληρώνει τα €80, δεν μπορείς να το 
παραγγείλεις ξανά. Επίσης, δεν μπορεί να σου 
επιστραφεί η αξία των €10, επειδή τελικά 
πέτυχες τα €120 μέσα στην Καμπάνια.

Μπορώ να πάρω το Δώρο του
Μεγάλου Κύκλου στην Καμπάνια
που θα συμπληρώσω €100, €250
ή €400 αγορές;

Μπορείς να αποκτήσεις το Δώρο του Μεγάλου 
Κύκλου μόνο στην 3η Καμπάνια, ακόμη και αν 
συμπληρώσεις το ποσό νωρίτερα. Εάν για 
οποιοδήποτε λόγο δεν το παραγγείλεις στην
3η Καμπάνια, θα χάσεις οριστικά την ευκαιρία
να το αποκτήσεις.

Μπορώ να πάρω το Δώρο του Μεγάλου 
Κύκλου, εάν έχω επιτύχει ένα από τα
3 επίπεδα αγορών (€100, €250 ή €400);

Όχι. Εκτός από την επίτευξη του ποσού αγορών, 
απαιτείται να δώσεις παραγγελία ανεξαρτήτου 
ύψους και στις 3 Καμπάνιες του προγράμματος. 
Δε χρειάζεται δηλαδή να έχεις πάρει τα προϊόντα 
δειγματισμού της κάθε Καμπάνιας, αλλά να έχεις 
δώσει παραγγελία σε κάθε Καμπάνια.
Και φυσικά συνολικά να έχεις πετύχει και στις
3 Καμπάνιες ένα από τα 3 επίπεδα αγορών για
να πάρεις το αντίστοιχο δώρο δωρεάν ή με €10.

Τα €80 ή τα €120 για να πάρω το 
δειγματολόγιο της Καμπάνιας
μπορούν να είναι σε συνολικές αγορές; 

Ναι. Το ποσό των €80 ή των €120 μπορεί να είναι σε 
συνολικές αγορές μέσα στην Καμπάνια. Στην 
περίπτωση αυτή για να αποκτήσεις το δειγματολόγιο 
της Καμπάνιας θα πρέπει να βάλεις τον αντίστοιχο 
κωδικό στην παραγγελία που θα συμπληρώσει τα 
€80 ή τα €120.

Μπορώ να παραγγείλω δειγματολόγιο 
προηγούμενης Καμπάνιας; 

Όχι, μπορείς να παραγγείλεις μόνο το δειγματολόγιο 
της τρέχουσας Καμπάνιας, εφόσον ικανοποιήσεις 
την προϋπόθεση.

Εάν σε μία Καμπάνια δε δώσω παραγγελία, 
τι γίνεται; 

Εάν δε δώσεις παραγγελία σε μία Καμπάνια,
χάνεις το δικαίωμα απόκτησης των προϊόντων 
δειγματισμού της συγκεκριμένης Καμπάνιας. 
Μπορείς δηλαδή να διεκδικήσεις κανονικά τα 
προϊόντα δειγματισμού της επόμενης. Όμως, χάνεις 
το δικαίωμα απόκτησης του δώρου του Μεγάλου 
Κύκλου, αφού απαιτείται να δώσεις παραγγελία σε 
ΚΑΘΕ Καμπάνια.

Οι παραπάνω ερωτήσεις και απαντήσεις 
καλύπτουν μέρος των Όρων και των 
Προϋποθέσεων του Προγράμματος.
Δες ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλους τους  Όρους του 
Προγράμματος Let’s Start και χρήσιμα 
παραδείγματα στην αρχική σελίδα του site. 



Κατέβασε την εφαρμογή AVON ON
στο κινητό σου για να:
• είσαι πάντα ενήμερος με τα νέα της Avon
• μοιράζεσαι συμβουλές ομορφιάς με
 τους φίλους σου
• δημιουργείς τα δικά σου posts ομορφιάς
• βάζεις την παραγγελία σου

ONLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Μάθε πως θα αναπτύξεις τη νέα σου δραστηριότητα 
παρακολουθώντας τις ζωντανές ενημερωτικές συναντήσεις 
που πραγματοποιούνται για τα νέα Μέλη σε κάθε Kαμπάνια. 
Γίνε μέλος της ομάδας "Καλωσήλθες στην Avon" στο 
Facebook και ξεκίνα την επιτυχημένη σου πορεία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥ
Έχεις ερωτήσεις για την παραγγελία σου; 
Επικοινώνησε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης 
μέσω Facebook, χωρίς τηλεφωνική 
αναμονή, στη σελίδα μας Avon Greece 
Supply Chain. 

BEAUTY LINE
Μάθε τα πάντα για τα προϊόντα 
από την αισθητικό της Avon!

Κάλεσε στο 210 6605749 (ΔΕΥ – ΠΕΜ | 9.00 - 13.00).
Στείλε email στο avongreece@avon.com 
με θέμα «ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ».
Μπες στη σελίδα στο FB
(Beauty Ambassador AVONGR-Dimitra Theotikou)
& στο ΙNSTAGRAM (avon_beautyambassador_gr).

Στείλε τις Mobile Μπροσούρες της Καμπάνιας 
στον κύκλο γνωριμιών σου με ένα click από 
το σπίτι σου και πολλαπλασίασε τις 
παραγγελίες σου!
 
Γνώρισε τις Mobile Μπροσούρες στην αρχική 
σελίδα του site, αφού κάνεις login ως Μέλος.

Μην παραλείψεις να πλοηγηθείς στο Avon 
Connect, την online πλατφόρμα ενημέρωσης 
που η Avon δημιούργησε για σένα.
Μέσω αυτής, θα γνωρίσεις βήμα-βήμα τον 
τρόπο ανάπτυξης της νέας σου 
δραστηριότητας και θα μοιραστείς ιδέες και 
καλές πρακτικές με Μέλη των κοινοτήτων της.
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avoncosmetics.gr

Ακολούθησέ μας:




