
BEM-VINDO 
 Descobre tudo o que  

podes ganhar durante os 
teus primeiros 90 dias

90 DIas
PROGRAMA DE RECOMPENSAS



Acreditamos num mundo melhor para as 
mulheres, um mundo melhor para todos.
Acreditamos no apoio às organizações e  
causas que lutam pela saúde e bem-estar 
das mulheres,  destacando-se:

•	 O cancro da mama: o cancro com maior 
incidência nas mulheres.

•	 A violência de género, em particular 
contra as mulheres e raparigas, que 
afetará 1 em cada 3, durante  
a sua vida.

A Avon é a marca que tem 
transformado a vida das 
mulheres, elevando a beleza e 
hoje quer transmitir uma Avon 
diferente: a marca de beleza 
inovadora, ousada e inclusiva.

QUEM  

EM QUE 

ONDE QUEREMOs

Utilizamos o poder da 
beleza para transformar 
a vida das Mulheres

Com cinco milhões de Revendedores 
em mais de 50 países a nível global, a 
Avon tem acelerado o seu processo de 
inovação e transformação de negócio.



QUEM  

Partilha a
brochura digital

aVoN e estarás
a aumeNtar

o PoteNcial
do teu Negócio!

ATÉ 1 
CLIENTE

 X MÊS

ATÉ 2 
CLIENTE

 X MÊS

ATÉ 4 
CLIENTE

 X MÊS

ATÉ 8 
CLIENTE

 X MÊS

ATÉ 16 
CLIENTE

 X MÊS

Vê cOMO é  sIMplEs

2 ENCOMENDAS DE CLIENTE POR SEMANA

DIREtO



cUstO sERVIÇO 
Valor de 

eNcomeNda
PoNto de 
recolha

PoNto de 
recolhaem casa em casa

grátisgrátis

grátis

4.00€

1,50€

3,00€

6.50€

1,50€

2,50€

6.50€

2,50€

4.00€

>= 100€

30 – 99.99€

ATÉ 29.99€

DIREtO

VALOR DE
ENCOMENDA

Mais de 750€ 35% 20%

100€ - 249,99€ 25% 20%

250€ - 749,99€ 30% 20%

50€ - 99,99€ 20% 15%

0,01€ - 49,99€ 15% 15%

COSMÉTICA MODA & CASA

DEcIDE QUaNtO 



FaZ paRtE DO 

Nos teus primeiros 
90 dias, vais poder 
ganhar também 
acesso à Mala Prime, 
um prémio distintivo e 
exclusivo dos nossos 
NOVOS melhores 
Revendedores, e 
estarás no caminho 
para entrar no  
clube aVoN.



cONsEGUE 
as tUas

REcOMpENsas
com o teu programa 90 dias  

de recompensas

1. Vende pelo menos 300€*  
em 2 de 3 campanhas:

2. Escolhe a tua Recompensa

90 DIas
PROGRAMA DE RECOMPENSAS

*Consulte as regras em vigor em www.avon.pt



MaQUIlHaGEM cUIDaDO
Da pElE

 FRaGRÂNcIas BEst
sEllERs

1. ATINGE VENDAS DURANTE AS 
TUAS 3 PRIMEIRAS CAMPANHAS

NÍVEl 1: atinge 300€
acumulados em vendas em 2 das 3 campanhas

NÍVEl 2: atinge 450€
acumulados em vendas em 3 das 3 campanhas

NÍVEl 3: atinge 600€
acumulados em vendas em 3 das 3 campanhas
com um mínimo de 150€ por campanha

2. ESCOLHE A TUA RECOMPENSA

NÍVEL 1:  1 pack de produtos
NÍVEL 2:  2 pack de produtos
NÍVEL 3:  3 pack de produtos & Mala prime

Os produtos que constam nas imagens são meramente ilustrativos dos conteúdo dos Packs



Os produtos que constam nas imagens são meramente ilustrativos dos conteúdo dos Packs

DEcIDE QUaNtO 

pacK DE MaQUIlHaGEM

pacK DE FRaGRÂNcIas 

pacK DE cUIDaDO Da pElE

pacK DE BEst sEllERs

Pack valorizado em 100€
Contém 4 dos nossos Top produtos de 
Maquilhagem
Contém 30 amostras (batons e bases de maquilhagem)

Vídeos de formação de Maquilhagem, 
disponíveis na plataforma AVON Aprende +

Pack valorizado em 100€
Contém 3 dos nossos Top produtos de Fragrância
Contém 20 amostras 
Vídeos de formação de Fragrâncias, disponíveis 
na plataforma AVON Aprende +

Pack valorizado em 100€
Contém 3 dos nossos Top produtos de  

Cuidado da Pele
Contém 20 amostras 

Vídeos de formação de Cuidado da Pele, 
disponíveis na plataforma AVON Aprende +

Pack valorizado em 100€
Contém 4 dos nossos BEST SELLERS

Contém 20 amostras 
Vídeos de formação das categorias de produto 

AVON, disponíveis na plataforma AVON Aprende +



cONsEGUE as tUas 

apRENDE + E GaNHa MaIs

gaNha as tuas amostras
Encomenda min. 60€ em cada 
campanha

gaNha os teus toP Produtos
Encomenda min. 60€ em cada 
campanha e assiste ao Treino 
de certificação para cada 
campanha, na tua plataforma 
AVON APRENDE +

a tUa 1ª

camPaNha

a tUa 2ª

camPaNha

a tUa 3ª

camPaNha

Os produtos que constam nas imagens são meramente ilustrativos dos conteúdo dos Packs



A tua Brochura e a tua Loja AVON estão agora disponíveis e os teus amigos 
serão os primeiros a beneficiar das suas ofertas.

convida os teus amigos para
o mundo da beleza  

Pessoas que conheces
a quem 

vais mostrar as 
brochuras

a quem vais 
demonstrar o 

regime

com quem vais 
partilhar as 
brochuras

7.

15.

19.

24.

5.

13.

17

22.

3.

11.

1.

9.

8.

16.

21.

20.

25.

6.

14.

18.

23.

4.

12.

2.

10.



Saiba mais em www.avon.pt

As tuAs ferrAmentAs 
pArA começAr

Faz demonstrações proFissionais nas tuas beauty 
parties com os nossos produtos mais vendidos

converte-te numa especialista em maquilhagem com 
a mala proFissional avon! 

Beauty Party

60€

Mala Profissional de Beleza AVON
Código 113969

Consulta os 22 
produtos que 
constam na mala 
profissional através 
do QR code



FERRaMENtas paRa 

•	 Novas ofertas apresentadas 
ao longo da Campanha.

•	 Partilha a brochura, com 
toda a tua lista de contatos, 
através da tua aplicação de 
mensagens preferida.

•	 Os clientes podem escolher a 
opção de entrega preferida. 
Serviço de entrega ao 
domicílio disponível.

•	 Aprende ao teu 
próprio ritmo.

•	 Jornada de 
aprendizagem 
recomendada ao 
longo das 3 primeiras 
campanhas.

•	 Possibilidade 
de teres uma 
visão global das 
formações.

•	 Potencia os teus 
ganhos e torna-te 
um especialista 
digital.

•	 Descarrega a Avon On 
para poderes partilhar as 
brochuras.

•	 Acesso a imagens, gifts e 
vídeos partilháveis nas tuas 
redes sociais.

•	 Conteúdo actualizado com 
frequência.

•	 Sê o 1º a saber das ofertas 
especiais.

•	 Prepara-te para 
abrir o teu negócio 
online.

•	 Conecta-te com 
os teus contatos 
em social media e 
partilha um post 
relacionado com o 
teu novo negócio.

•	 Junta-te à Avon 
e cria as tuas 
partilhas semanais 
em social media  
em minutos.

•	 Tem acesso a posts 
únicos ligados 
diretamente à tua 
loja online.

•	 Arranca o teu 
negócio com êxito 
desde o 1º momento.

•	 Podes participar 
em todas as 
Campanhas das 
reuniões Avon Power 
da tua zona.

•	 Informa-te com 
o teu contato 
habitual AVON. 

gaNha com
a brochura

digital

Plataforma
de formaÇÃo

descarrega a 
aPlicaÇÃo aVoN oN 

atraVés da aPP store 
ou google Play

Partilha o teu 
NoVo  Negócio

ParticiPa Na tua 
reuNiÃo

Welcome aVoN

Queres sAber mAis AcercA destes temAs? mais iNformaÇões em: WWW.aVoN.com


