
Siga-nos
JUNTE-SE A NÓS E SURPREENDA-SE!

Você é a nossa aposta de beleza

Beleza que Faz Sentido



REGRAS IMPORTANTES:
• A 1ª encomenda de cada campanha terá que ser igual ou superior a 30€. • Consideramos ser um Revendedor consumidor se a sua encomenda for inferior a 55€, pelo que 
terá 10% de desconto comercial em todas as categorias. • Os pontos de recolha fácil AVON só estão disponíveis em Portugal Continental. • Entende-se por Revendedor ativo 
aquele que, na campanha atual, tiver vendas superiores a zero. • Os Prémios serão entregues com a sua caixa da mercadoria de cada campanha, após boa cobrança. • A 
AVON reserva-se o direito de substituir os produtos ilustrados por outros com um preço recomendado de venda ao público (PRVP) igual ou superior, exceto se for redesenhado, 
reformulado, descontinuado ou se houver rutura/exaustão de stock. 

BEM-VINDO! O seu caminho começa aqui 
e temos ofertas para si !

100€  GRÁTIS

VENDAS POR CAMPANHA

ENTREGAS*

UNIVERSO AVON
Ao concluir este programa, a sua faturação total acumulada  

irá dar-lhe acesso a 1 de 3 segmentos.

ENTREGAS *

Cosmética  
& Bijutaria

Fashions, Bem-Estar  
& AVON Casa

Grátis OS SEUS PRÉMIOS

COM A PRIMEIRA CAMPANHA

GRÁTIS  55€  

COM UMA ENCOMENDA IGUAL 
OU SUPERIOR A 

COM UMA ENCOMENDA IGUAL 
OU SUPERIOR A

Recolha Fácil AVON
1ª encomenda  

Encomendas da Cp.  
Encomendas  

Seguintes
1ª encomenda  

Encomendas da Cp.  
Encomendas  

Seguintes

Casa

20% 35% MAIS  
DE 400€  

20% 30% DE 250€ 
A  399,99€  

ATÉ BRONZE TOP239,99€

17% 23% DE 55€ 
A  149,99€  

19% 26% DE 150€ 
A  249,99€  

URGENTE 24H 2€ 4€ 4€2,50€

GRÁTIS 2€REGULAR 72H 1,50€ 2€

Faturação Total Segmento

DE 240€ 
A  599,99€  PRATA

MAIS DE 600€ PRATA TOP
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INCENTIVOS 
NOVOS REVENDEDORES

1ª CAMPANHA
Nº ................. / ................... € 

2ª CAMPANHA
Nº ................. / ................... € 

3ª CAMPANHA
Nº ................. / ................... € 

4ª CAMPANHA
Nº ................. / ................... € 

Faça uma encomenda 
igual ou superior a 

55€ 
e receba 
GRÁTIS 

Faça uma encomenda 
igual ou superior a 

100€ 
e receba 
também 
GRÁTIS 

esteja ativo com um 
acumulado mínimo de  

120€ 
e receba 

adicionalmente 
GRÁTIS

1ª + 2ª CAMPANHA 3ª + 4ª CAMPANHA

Esteja ativo nas 4 
campanhas com um valor 

acumulado mínimo de 

600€ e ganhe
Ganhe

até  500€  
em 4 campanhas

Mala para Portátil; ANEW ULTIMATE 45+: Creme para Dia FPS 25; 

Creme para Noite e Sistema de Cuidado para Olhos; Célèbre Eau de 

Toilette em Spray 
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TRANSFORME-SE
num Especialista de Beleza

Bem-vindos ao  
mundo da Beleza 

AVON!
Em EXCLUSIVO para os novos Revendedores!

COM CADA 
TUTORIAL 
IRÁ: 

• Conhecer 
as principais 
linhas e as suas 
características 
• Recomendar 
e adaptar cada produto às 
necessidades dos clientes
• Transformar-se num 
Especialista em Beleza 
com respostas e soluções 
adaptadas a cada cliente

Limitado a 1 unidade por campanha. Contudo, ao longo do Programa poderá repetir a compra da mesma caixa, se o entender. Sem desconto comercial. O valor da Caixa conta para efeitos de incentivos.

PRODUTOS DE QUALIDADE,FIÉIS AO SEU ESTILO!

A MAQUILHAGEM TRANSFORMADA EM ARTEMARK é uma linha de maquilhagem atual, que segue as 
últimas tendências de moda.Que tipo de produtos oferece a marca:  Uma ampla gama 
de produtos com os mais variados acabamentos e tons 
arrojados. Descubra os iluminadores, os produtos para as 
sobrancelhas, o batom líquido... E apaixone-se!Conselhos de venda: Escolher apenas um tom de batom é 
difícil. Utilize todas as amostras para que as suas clientes 
encontrem o seu favorito. Não conseguirão eleger apenas 
um tom épico!

AVON TRUE é uma linha de maquilhagem completa e clássica. As suas clientes são fiéis ao seu estilo e sabem qual o seu melhor look.Que tipo de produtos oferece a marca: Produtos de qualidade, centrados em conseguir o benefício esperado. Conselhos de venda: Aposte nas amostras de base de maquilhagem e na roda de tons. Desta forma, conseguirá ajudar cada cliente a encontrar o tom certo e, em paralelo, maximizar as suas vendas.

PRODUTOS DE QUALIDADE,FIÉIS AO SEU ESTILO!

A MAQUILHAGEM TRANSFORMADA EM ARTE

MAKE YOUR

MARK é uma linha de maquilhagem atual, que segue as 
últimas tendências de moda.Que tipo de produtos oferece a marca:  Uma ampla gama 
de produtos com os mais variados acabamentos e tons 
arrojados. Descubra os iluminadores, os produtos para as 
sobrancelhas, o batom líquido... E apaixone-se!Conselhos de venda: Escolher apenas um tom de batom é 
difícil. Utilize todas as amostras para que as suas clientes 
encontrem o seu favorito. Não conseguirão eleger apenas 
um tom épico!

MAKE YOUR

PERITA EM  
MAQUILHAGEM
DÊ COR À VIDA!
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Especialista em Fragrâncias
Especialista em Cuidado da Pele

Especialista em Maquilhagem

10€ 10€ 10€
CÓDIGO 132803 CÓDIGO 132787 CÓDIGO 132654

Caixa Exclusiva de Fragrâncias 
Composta por: 

• 1 Perceive Eau de Parfum em Spray para Ela (50 ml)
• 1 Incandessence Eau de Parfum em Spray para Ela (50 ml) 

• 30 amostras de Far Away, Eve Elegance, Rare Pearls, 
Tomorrow, Pur Blanca e Full Speed (5 de cada com 0,6 ml)

• 1 Flyer Tutorial

Caixa Exclusiva de Cuidado da Pele  
Composta por: 

• 1 Creme de Dia FPS 25 Anew Reversalist 35+ (50 ml)
• 1 Óleo para Rosto Nutra Effects (30 ml) 

• 1 Creme para Mãos Planet Spa Relaxing Provence Spa (30 ml)
• 5 amostras do Creme de Dia Nutra Effects Ageless 55+  

(2 ml cada)
• 5 amostras do Creme de Dia Anew Ultimate 45+ (1 ml cada)

• 5 amostras do Creme de Dia Anew Reversalist 35+ (1 ml cada)
• 3 amostras do Creme de Dia Anew Platinum 55+ (2 ml cada)

• 1 Flyer Tutorial

Caixa Exclusiva de Maquilhagem 
 Composta por: 

• 1 Perfectly Matte Batom para Lábios, no tom Marvelous 
Mocha (3,6 g)

• 1 Epic Batom para Lábios no tom Red Extreme (3,6 g)
• 1 Big & Multiplied Máscara para Pestanas no tom Black (10 ml)

• 6 amostras da Base Líquida Flawless (1 ml cada)
• 8 amostras do Batom Perfectly Matte (tons variados)

• 8 amostras do Batom Epic (tons variados)
• 1 Roda “Encontre o tom certo de base” 

• 1 Flyer Tutorial 

Aposte no seu crescimento e  
potencie o seu negócio 

AVON!



COMECE JÁ A VENDER AVON!

REGISTE-SE NO SITE E ABRA A SUA LOJA ONLINE!

219 226 100    
contac tcen te r@avon .com

Contact  Cente r
9:00 -  17:30

AVON Cosmét icos,  Lda Av.  Pau l  Ha r r i s ,  Nº1  Ed i f í c io  C Va le  F lo res  
Mem Mar t i ns  2710-724 S in t ra

www.avon.pt

1 Após a sua nomeação, irá 
receber um email com os dados 
necessários para se registar em 
www.avon.pt 

 Aceda à página e clique em  
“Login/registo de Revendedor”

2 Após preencher e finalizar o registo, entrará na 
sua página exclusiva. 
Aqui poderá consultar os dados da sua conta 
pessoal e/ou submeter a sua encomenda.

 Chegou ao final do seu registo, pode agora 
abrir a sua Loja!

3 Clique em “Abrir a Minha Loja”  
e siga os passos indicados para a ativar!

Loja Online Grátis!
Personalize a sua Loja à sua imagem e com os seus 
produtos preferidos.
Mais um canal de vendas disponível, 24 horas por dia.
Promova a sua loja nas redes sociais.
Encontre clientes e potencie o seu negócio de forma 
digital.
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