
Úspěšná
    žena 
je krásná



Věříme, 
že krása není pouze pro pár vyvolených.  

Společnost AVON byla založena před 130 lety 
a je mezinárodní společností zabývající se přímým prodejem kosmetiky. 

V současné době je již  

6 milionů nezávislých 
AVON Ladies a AVON Gentlemanů

po celém světě ve více než 100 zemích. AVON distribuuje přes 
600 milionů katalogů v 25 jazycích, jejichž prostřednictvím nabízíme 

7 500 výrobků a má více než miliardu zákazníků. 

Společnost AVON začala působit v České republice v roce 1991. 
Od roku 2015 se AVON prostřednictvím kampaně Krásné pro sebe nechává inspirovat 

vámi - běžnými ženami. V AVONu si přejeme, aby se každá žena stala tím, 
kým doopravdy chce. Ne tím, co se od ní očekává. 

Vyzýváme ženy, aby si i přes přehnané očekávání společnosti na ně kladené,  
užily život podle sebe. Chceme, aby se všechny ženy cítily sebevědomě.  

Sebevědomé ženy jsou krásné a dokáží téměř cokoliv. 

-  Každou vteřinu si 4 ženy 
na světě udělají radost 
novou rtěnkou od AVONu.

-  Za hodinu prodáme  
na celém světě  
2 400 krémů Anew.

-  Každoročně pro Vás 
vyvineme více než 1 000 
nových výrobků.

Laboratoře AVON,
 Suffern v USA



Patrície Pavlíková

Věk: 22 let

Profese: Studentka

Zájmy: Hudba, 
komunikace s lidmi

Proč AVON: Jako žena 
potřebuji neustálý přísun 
kosmetiky. V AVONu 
oceňuji poměr kvality 
a ceny, příjemnou 
spolupráci a množství 
výhod.

Oblíbený AVON 
výrobek: Rtěnka s 3D 
efektem, odstín Bitten

Andrea Jašková

Věk: 34 let

Profese: Zónová 
manažerka

Zájmy: Aranžování 
květin, turistika, knihy

Proč AVON: AVON mi 
dal možnost plnit si své 
sny. Spolupráce 
s AVONem mě velmi 
baví.

Oblíbený AVON 
výrobek: Make-up Luxe

Helena Kubíčková

Věk: 54 let

Profese: Kosmetická 
trenérka péče o pleť  
a make-up

Zájmy: Kosmetika, 
vnoučata, cestování

Proč AVON: Chtěla jsem 
být nezávislá. Sama si 
plánovat svůj čas. Dělat 
to, co mě baví a dokázat 
si, že mám na víc. AVON 
mi všechno nabízí.

Oblíbený AVON 
výrobek: Řada Anew 
Platinum, čisticí 
pleťová voda Anew 
3v1 a krémový čisticí 
gel, hydratační pleťová 
maska Anew Clinical

Věříme, 
že krása není pouze pro pár vyvolených.  

Krása otevírá dveře všem.
Vstupte!



Objevte svět krásy ...
Ať už vnímáte kosmetiku jako každodenní nutnost, 
nebo cítíte, že musíte sdílet svou vášeň s ostatními, 

krása je ve vás.

Odpovězte na následující otázky
a zjistěte, jaký je váš styl.

1 2
3 4

Když slyším spojení „přímý prodej“, 
představím si:

a.  Rychlý a snadný přístup 
k potřebným výrobkům s osobním 
doporučením  

b.  Skvělý důvod na trávení času 
s mými přáteli během listování 
novým katalogem

c.  Jednoduchý způsob, jak začít svůj 
vlastní obchod

Jako AVON Lady bych chtěla:

a.  Bavit se a držet krok 
s kosmetickými novinkami a trendy

b.  Navázat nové vztahy a zvýšit 
možnost výdělečné příležitosti

c.  Rozvíjet osobní dovednosti

Věc, kterou si nejvíc užiju, bude:

a.  Listování katalogem a prohlížení 
kosmetických novinek 

b.  Setkávání s mými přáteli a sdílení 
kosmetických novinek

c.  Rozvíjení mé osobnosti během 
obchodních setkání

Z benefitů mě nejvíce zajímá:

a.  Nákup AVON výrobků se slevou 
a jejich dodání až domů

b.  Extra výdělek k mým každodenním 
výdajům

c.  Plánování a dosahování dlouhodobě 
nastavených osobních cílů
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-  Inspiraci v katalogu každé 3 týdny
-  Slevu až 30 %
-  Speciální nabídky pro AL/AG
-  Informace o kosmetických 

trendech
-  Výběr z různých způsobů 

doručení objednávky

...  a vybudujte si ze svého koníčka 
srdcovou záležitost!

Většina odpovědí A: Většina odpovědí B: Většina odpovědí C:

Beauty Lady

-  Extra peníze navíc z objednávek 
nasbíraných od svých přátel

-  Rozvoj prostřednictvím 
kosmetických tréninků

-  Splatnost platby na fakturu  
14 dnů

-  Speciální nabídky a motivační 
programy pro AL/AG  

Beauty & 
Bussiness Lady

-  Extra peníze navíc z objednávek 
nasbíraných od svých přátel

-  Rozvoj prostřednictvím 
kosmetických a obchodních 
tréninků

-  Splatnost platby na fakturu  
14 dnů

-  Speciální nabídky a motivační 
programy pro AL/AG 

-  Práci v čase, který vám vyhovuje

Bussiness Lady
Jste milovnicí kosmetiky!

Milujete kosmetické výrobky 
a zajímají vás speciální 
nabídky. Tři police ve vaší 
koupelně jsou zaplněny pouze 
make-upem a kosmetikou. 
Sledujete veškeré kosmetické 
novinky, poznáte rozdíl mezi 
CC a BB. Znáte všechny tipy 
a triky, abyste vypadala  
co nejlépe!

Jste připravená začít nové 
dobrodružství!

Jste disciplinovaná k řízení 
vlastního malého obchodu. 
Jste sebevědomá, máte dobré 
komunikační schopnosti 
a dokážete dobře prezentovat 
sebe i svou práci. Zkombinujte 
tyto vlastnosti s vaší vášní  
ke kosmetice a jste vzkvétající 
podnikatelkou.

Jste rozená leaderka!

Rozený leader se nedrží 
zpátky, ale instinktivně řeší 
problémy, navrhuje nové 
metody, staví se čelem výzvám 
a hledá cestu, jak zlepšit 
procesy. Pokud jste v sobě 
identifikovala tyto znaky, je jen 
na vás, jak je využijete.

Co v AVONu získáte? 

Co v AVONu získáte? 

Co v AVONu získáte?
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Jsi cool, fresh a free?
V AVONu  
má mladá 
generace dveře 
otevřené dokořán.
-   AVON Lady/ AVON Gentlemanem  

se můžeš stát již od 15 let!

-  Pro AL/AG, kteří nedosáhli věk 18 let,  
je povinný platební kanál DOBÍRKA.  
Pro tyto AL/AG je úplně ZDARMA! 

-  Od 18 let máš dokonce možnost založit si 
vlastní AVON online obchod. Objednávky 
tak můžeš získat pohodlně ve své oblíbené 
kavárně.

#jasnavec

Sleduj Olu a Lolu na

facebook.com/AVONCzech

 avonczsk
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V AVONu dáváme 
naději těm,

kteří to potřebují 
nejvíce

AVON Nadace pro ženy byla založena v roce 1955 s posláním zlepšit život žen  
na celém světě. Od té doby se rozrostla a darovala stovky milionů dolarů  

na výzkum rakoviny prsu a zvýšila povědomí o domácím násilí.

PROTI
RAKOVINĚ
PRSU

www.zdravaprsa.cz www.avonprotidomacimunasili.cz

facebook.com/AVONCzech

 avonczsk
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3 21
Jako AVON Lady 

nabízíte víc než jen výrobky. 

Pleťová kosmetika
Kvalitní výrobky pro péči o pleť 
Anew jsou vyvíjeny v laboratoři 
v Suffernu v New Yorku. Používáme 
více než 30 technologií a díky 
tomu patříme mezi světové leadery 
v inovaci kosmetických výrobků. 
Právě pleťové výrobky řad Anew 
a Nutra Effects naši loajální zákazníci 
velmi oceňují.

Vůně
Naše vůně jsou vytvářeny 
ve světoznámých laboratořích. 
Spolupracujeme se světovými 
návrháři a také se známými 
osobnostmi. Vůně stály u zrodu 
společnosti AVON.

Dekorativní kosmetika
Jsme velmi hrdí na naši dekorativní kosmetiku. Nabízíme širokou 
škálu praktických a trendy výrobků v bohaté paletě barevných 
odstínů. Pro inspiraci, jak se líčit, využíváme tipy AVON vizážistů. 
Spolupracujeme s Českou Miss a Superstar.

Symbol otevřené knihy 
označuje, že bližší informa-
ce o výrobku se nacházejí 
jinde na balení výrobku 
(např. na vnitřní straně 
krabičky).

Informace o produktech a symboly na obalech
PaO symbol označuje období (v počtu měsíců), do kdy by 
měl zákazník ode dne otevření výrobku výrobek spotřebo-
vat. Minimální trvanlivost všech zatím neotevřených kosme-
tických výrobků AVON přesahuje 30 měsíců od data výroby 
uvedeného na obalu každého výrobku. 
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Jako AVON Lady 
nabízíte víc než jen výrobky. 

Tělová kosmetika
Tělová kosmetika pro všechny 
věkové katagorie a všechny typy 
pokožky  v různých parfemacích 
a luxusních složeních pro péči 
o pokožku celého těla,  
je zastoupena v řadách Naturals, 
Planet Spa, Skin So Soft...

Péče 
o vlasy
Vlasová kosmetika  
dle typu vlasů z řad Advance 
Techniques, Naturals 
nebo Planet Spa pro péči, 
regeneraci a skvělý vlasový 
styling.

Doplňky a výrobky
do domácnosti
Zákazníkům nabízíme nekosmetické 
výrobky. Doplňky jako šperky, 
peněženky, kabelky, šátky... a také 
doplňky do domácnosti  
nebo na sport. Velmi oblíbené jsou 
výrobky pro děti. 

Informace o produktech a symboly na obalech
Symbol udává, že 
nálepka na obalu 
výrobku je odlepovací 
a na její vnitřní straně  
se nacházejí dodateč-
né informace.

100% záruka 
Na všechny 
naše výrobky 
poskytujeme 
100% záruku.

Možnost vrácení
Objednané výrobky 
můžete do 90 dní 
vrátit bez udání 
důvodu.

Nabízíte  
sebevědomí 
a krásu!

9



10

Pozvěte své přátele
do světa krásy

Lidé, které zNáM     kAtALOG   
AVON  

ONLiNe
NAbídkA 
NA Míru

dAtuM  
NáVštěVy

Rodina

1.

2.

3.

4.

5.

Nejbližší přátelé

1.

2.

3.

4.

5.

Sousedé

1.

2.

3.

4.

5.

Přátelé na sociálních sítích

1.

2.

3.

4.

5.
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Sdílejte krásu   
  každý den

deNNě PříLežitOStNě zPrOStředkOVANě 

Rodinná setkání

Práce

Sousedé

Kavárna / restaurace

Obchod

Kadeřnictví

Školka / škola

Fitness

Brigáda



Více informací a podrobný manuál k založení svého  
Obchodu AVON online najdete ve své Online kanceláři.

AVON online pro každé 
Vaše smart zařízení
Zaregistrujte se ještě dnes na www.avon.cz 
a získejte spoustu nových výhod!

- Otevření vlastního Obchodu AVON online (AL/AG od 18 let)
- Získání nových zákazníků a nového prodejního kanálu
- Snadná komunikace se zákazníky a propagace vašeho podnikání

Ušetřete čas i peníze pomocí online komunikace. 

Na našem Facebooku,
vždy najdete:
- Aktuální informace o AVONu
- Novinky a exkluzivní nabídky
- Soutěže a speciální projekty
- Články o kosmetice
-  Aplikaci AVON Servis, přes kterou můžete kontaktovat 

zákaznický servis

Ve vaší Online kanceláři
získáte nepřetržitý přístup k: 
- Motivačním programům
- Speciálním online nabídkám
- Kampaňovým materiálům
- Správě svých objednávek a stavu svého účtu
- Online tréninkům

www.avon.cz

facebook.com/AVONCzech  avonczsk

Avon CZSK 
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AVON online pro každé 
Vaše smart zařízení
Zaregistrujte se ještě dnes na www.avon.cz 
a získejte spoustu nových výhod!

- Otevření vlastního Obchodu AVON online (AL/AG od 18 let)
- Získání nových zákazníků a nového prodejního kanálu
- Snadná komunikace se zákazníky a propagace vašeho podnikání

Ušetřete čas i peníze pomocí online komunikace. 

START

Řekněte ANO novým výzvám

Online tréninky jsou rychlé, 
efektivní a dostupné v čase, 
který vám vyhovuje.
Tréninky přímo z vaší online kanceláře:
- Jak zadat objednávku
- Orientace v online kanceláři
- Využití poštomatů
- Kosmetické tréninky (péče o pleť, líčení)
- Detailní informace o řadě Nutra Effects

Absolvujte svou tréninkovou cestu 
a staňte se profesionální AL/AG!

 avonczsk
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Věřte v sebe sama a dokážete cokoliv!

Získejte
skvělé výrobky 

za nejlepší ceny.

Plánujte
si čas podle svých potřeb.

Sami
se rozhodujete,  

za kolik objednáte.

Slevy dle 
výše vaší 
objednávky

30 %7 200 Kč  - a více..

25 %3 200 Kč  - 7 199 Kč

20 %2 200 Kč -  3 199 Kč

15 %700 Kč  - 2 199 Kč

Objednávka Objednání Doručení Doručovací poplatek

Na výdejní místa 
/ Na poštu Denně do 11:00 Na výdejní místo/ poštu 

2 prac. dny po fakturaci
10 Kč pro objednávky nižší 

než 1500 Kč

Na adresu Denně do 11:00 Kurýrem 
2 prac. dny po fakturaci

35 Kč pro objednávky nižší 
než 3 200 Kč

Expresní na adresu Denně do 9:00 Kurýrem 
1 prac. den po fakturaci 70 Kč

K objednávkám do 700 Kč je účtován manipulační poplatek 50 Kč. 

SlevyVýše objednávky 

Vyberte si formu úhrady své objednávky:
Na dobírku - úhrada zboží při jeho převzetí 

Na fakturu - úhrada zboží se splatností 14 dnů
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Staňte se tvůrcem svého úspěchu!
Vaše první kampaň:

POČet
zákAzNíkŮ

PrŮMěrNá
zákAzNiCká
ObJedNáVkA PrOdeJ

PrOdeJ SLeVA V %
POteNCiáLNí
SLeVA V kČ

X =

X =

POČet PrOdeJNíCh
dNí:

POČet POteNCiáLNíCh 
AVON zákAzNíkŮ:

PrŮMěrNá 
zákAzNiCká 
ObJedNáVkA:

Co byste si koupil/a, 
kdybyste měl/a  peníze navíc? 
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Představte 
katalog

Doporučte 
výrobky

Získejte 
objednávku

Úsměv je nejkrásnější  
křivkou těla 

Projděte si nový katalog 
a inspirujte se výrobky

Představte katalog svým 
přátelům a upozorněte 

je na svůj obchod AVON 
online

Představte DEMO 
výrobky a vzorky

Získejte objednávky 
od svých zákazníků

Přidejte ke své 
objednávce výrobky 
ze svého Obchodu 

AVON online

Odešlete svou objednávku 
prostřednictvím své online 

kanceláře na vybranou adresu, 
do poštomatu nebo na poštu.

Užívejte si své oblíbené 
výrobky s vašimi přáteli  
a získávejte kontakty  

na nové přátele

Získávejte nové 
zákazníky

Uhraďte fakturu 
v doporučeném termínu 

splatnosti. Z celkové částky 
je již odečtena vaše sleva.
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Získejte 
objednávku

Následné 
schůzky
Setkávejte se se svými 

novými přáteli! Schůzka 
při odeslání 
objednávky
-  jak vložit první objednávku 

v aktuální kampani
-  co je obsahem první 

objednávky
-  proč objednávat AVON 

katalog, Focus magazín
-  proč odesílat objednávku 

první týden kampaně
-  oslovování nových přátel
-  další objednávky v kampani
-  výpočet a výhody 

kumulativní slevy
-  cíle a další kroky

Schůzka  
po doručení 
objednávky
-  rozbor faktury, sleva, datum 

splatnosti
-  doplnění informací 

o objednávání a doručení
- online kancelář
-  kosmetické informace 

zaměřené na péči o pleť 
a řadu Anew

-  servis pro stávající zákazníky 
a získávání nových přátel

-  stanovení nových cílů a další 
kroky

V období  
2. – 6. kampaně
-  pozvání na Klub nových AL/AG, 

obchodní setkání, kosmetický 
kurz, VIP Klub

-  zodpovězení dalších otázek
-  kosmetické informace, novinky, 

výrobky  
-  setkání se stávajícími přáteli 

a získávání nových přátel
-  nabídka pozice Sales Leadera

2.

3.

4.
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Za každou úspěšnou 
ženou...

Využijte tyto 
materiály 

na budování 
svého úspěchu

Katalog – oslovte 
a získávejte nové 
přátele 

Focus Magazín  
- Informace 
o novinkách, DEMO 
nabídky, Tipy 
a rady 
pro prodej

Program Moje AVON přivítání 
– dárky za vaše objednávky

Průvodce  
dekorativní  
kosmetikou

Obj. č. 1575 0

Netto cena: 39,90 Kč

Sada vzorků 
pro nové AL/AG 

20 ks vzorků  
za 60 Kč 

Obj. č. 8416 0

Obj. č. 8210 7

Obj. č. 8211 5
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...stojí ona sama!

Zákazník:   Datum:   

Tel.: 

Strana Název výrobku
Cena

za ks celkem

U
ve

de
né

 z
bo

ží
 d

od
áv

á 
AL

/A
G

 p
od

 v
la

st
ní

m
 jm

én
em

.

2

MCE

7

1

2

3

1

2

3

1

2

2

3

uvnitř kapsa na zip na mince 
a mnoho dalších přihrádek 

tašku lze 
připevnit k vaší 
kabelce pomocí 
kroužku na klíče

cestovní hrnek 
pro uchování 
teploty nápoje 

tašku můžete složit do 
malého pouzdra na zip

po rozložení slouží 
pouzdro jako malá 
kapsička na zip

pasuje do 
většiny držáků 
v automobilech 

peněženka s trendy barevnými částmi

2.  Peněženka
Materiál: PU. Barva: růžová, 
modrozelená. Rozměry: 10 x 19 cm. 
13 přihrádek na karty. Přihrádka na 
fotografii. Prostřední část na zip.
2928 0

229,-

1.  Skládací taška
Materiál: polyester. Barva: 
růžová, modrozelená. 
S pouzdrem na zip.
1801 0

129,-

3.  Cestovní termohrnek 
Materiál: plast.  
Růžový hrnek s černou 
spodní a vrchní částí 
a rukojetí. Rozměry:  
12 x 6,5 x 16,5 cm. 
  0893 8

99,-

 SDÍLEJTE SVÉ NADŠENÍ PRO AVON  

se zákazníky!
Diář s kalendářem 
na 3 roky!

s modrým 
inkoustem

sada 2 per

24stránkový 
zápisník 
s magnetem

rozvrh na každé 
straně

uzavírání na 
gumičku

184 stran

3.  Magnetický bloček
Rozměry: 6 x 12,5 cm. 24 
bílých stran. S magnetem. 
1823 4

29,-

1.  Diář
Barva: růžová, 
modrozelená. Rozměry: 
21 x 14,5 cm. 184 stran.
1152 8

129,-

2.  Sada 2 psacích per
Materiál: plast. Barva: růžová, 
modrozelená. Délka: 13,2 cm. 
Modrý inkoust. 
2412 5

59,-

Platnost nabídky: 
12/2016-11/2017

SDÍLEJTE SVÉ NADŠENÍ PRO AVON 

profesionálním 
vzhledem!

velmi jemný 
na dotek

prostorná kabelka 
pojme formát A4
s trendy efektem 
saffiano kůže

Vejde se do 
kabelky!

šátek s krásným ombré efektem 
v kombinaci růžové, fialové 
a modrozelené barvy

deštník s hravým 
vzorem ve veselých 
barvách

VYSOKÁ 
KVALITA

NOVINKY

nastavitelný a odnímatelný dlouhý popruh

2 vnější 
kapsy na 
zip

ozdobné 
řemínky 
s detaily ve 
zlatém tónu

3.  Kabelka
Materiál: PVC. Barva: modrozelená, 
růžová. Rozměry: 45 x 13 x 33 cm. Výška 
ucha: 14 cm. Odnímatelný popruh: 124 cm. 
Zapínání na zip. 2 vnější kapsy na zip. 
1 vnitřní kapsa na zip. 2 přihrádky.
2608 8

499,-

2.  Šátek
Materiál: polyester. 
Barva: fialová, růžová, 
modrozelená. Rozměry: 
180 x 70 cm.
2402 6

129,-

1.  Deštník
Materiál: polyester. Barva: 
růžová, modrozelená.  
Délka při složení: 23,5 cm. 
Šířka: 5 cm. Průměr: 101 cm.
2672 4

299,-

svěží modrozelená barva 
s kontrastními růžovými prvky 
a podšívkou

Avon Cosmetics, spol. s r.o. Karolinská 661/4, 186 00, Praha 8  Česká republika 
Zákaznický servis: tel. +420 296 396 363, fax +420 257 089 333 

Kontaktujte nás i na našich GSM linkách, hovor je zpoplatněn dle tarifu Vašeho operátora: 
O2: +420 602 655 007 Vodafone: +420 777 115 417 T-mobile: +420 724 154 961  

Můžete nás také kontaktovat zcela zdarma pomocí skype z Vaší online kanceláře.
www.avon.cz

jméno....................................................    telefonní číslo....................................................  

Pro více informací kontaktujte svoji AL / svého AG:

C Z | 2 | 5 | 8 | 0 | 0

Nabídky platí pouze 
do vyprodání zásob. NOVÁ BAREVNÁ 

LOGO KOLEKCE!

SDÍLEJTE 
SVOU VÁŠEŇ 

PRO AVON

201612_CE_7_0003.indd   All Pages 6/3/16   8:59 AM

Igelitová taška velká (1 ks)
Rozměry: 40 x 50 cm

Obj. č.: 2481 0
Netto cena: 5 Kč

Igelitová taška střední (5 ks)
Rozměry: 30 x 40 cm

Obj. č.: 2352 3
Netto cena: 20 Kč

Igelitová taška malá 
(10 ks)
Rozměry: 20 x 27 cm

Obj. č.: 2343 2
Netto cena: 15 Kč

Leták s nabídkou
LOGO předmětů
2016/2017

Obj. č.: 6361 0
Netto cena: 2 Kč

Blok účtenek

Obj. č.: 8476 4
Netto cena: 10 Kč

Speciální sada pro nové AL/AG
(1. - 6. kampaň spolupráce)

Sada obsahuje:
- 1 ks novinky
- 5 ks vzorků
- 5 ks katalogů

Obj. č.: 9111 6

Katalogy

1 ks 25 Kč
2 - 5 ks 18 Kč/ks

6  - 10 ks 12 Kč/ks
11 a více ks 9 Kč/ks
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Moje první zákaznické objednávky

Objednávka přes SMS: +420 734 646 646
Tvar SMS objednávky je následující:
O jako Objednávka(mezera)ČÍSLO KAMPANĚ(mezera)ČÍSLO AL/AG(mezera)ČÍSLO 
VÝROBKU(mezera)POČET KUSŮ(mezera)ČÍSLO VÝROBKU(mezera)POČET KUSŮ

Příklad:
O 9 801234567 12345 1 67890 1 54321 2
SMS objednávka má status objednávky “Na adresu”, je tedy možné ji zaslat do 11:00 
hod. kterýkoliv pracovní den kampaně. SMS objednávka není limitována počtem znaků, 
může tedy přesáhnout 160 znaků.

Kontaktovat nás můžete několika způsoby:
Telefonní čísla zákaznického servisu:
Pevná linka:  +420 296 396 363
O2:   +420 602 655 007
Vodafone:  +420 777 115 417
T-Mobile:  +420 724 154 961
Skype hovor z Vaší online kanceláře – je zdarma.

Pracovní doba zákaznického servisu je každý pracovní den 8:00 - 20:00. 
Poslední den kampaně 8:00 - 21:00.

Písemný dotaz nám můžete zaslat přes odkaz kontaktujte nás ve své online kanceláři  
– odpověď získáte do 24 hodin.
Můžete také využít aplikaci AVON Servis na našich AVON facebookových stránkách
– odpověď získáte už do 2 hodin (v pracovních hodinách našeho Kontaktního centra).

Obecné informace k objednávání, platbám, vrácení zboží a další užitečné tipy Vám rád sdělí 
náš rádce 24/7, kterého naleznete ve své online kanceláři na hlavní stránce.

Korespondenční adresa pro Vaše poštovní dotazy je:
AVON Cosmetics, spol. s r. o.
Amazon Court
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8 - Karlín

Objednávka přes internet: www.avon.cz
Pro zadání Vaší první objednávky se nejdříve zaregistrujte do vaší online kanceláře 
na stránkách www.avon.cz (přihlášení pro AL/AG – registrujte se – potvrzení registrace).
Vaše první objednávka pouze jako objednávka typu „Na poštu“. 
Z nabídky doručovacích pošt si můžete vybrat jakoukoliv pobočku,  
která Vám pro doručení této první zásilky vyhovuje.
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Poznámky
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Poznámky

22



www.avon.cz

Číslo AL:

Heslo:

Zóna:

Kontakt
na Sales Leadera:



zóna:

Důležité informace
Příští telefonát:

Další schůzka:

Odeslat objednávku do:

Klub nových AL/AG:

Obchodní setkání:

AVON párty:

Kosmetický kurz:

Pokud se chcete dozvědět o dalších možnostech spolupráce s AVONem,  
zeptejte se svého Sales Leadera, který Vám rád poradí.

Moje AL/AG číslo je:

Můj Sales Leader:

Kontakt:

Zónový manažer:

Kontakt:

AVON Cosmetics, spol. s r. o.
Amazon Court
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8 - Karlín

Telefonní čísla zákaznického servisu:
Pevná linka:  +420 296 396 363
O2:   +420 602 655 007
Vodafone:  +420 777 115 417
T-Mobile:   +420 724 154 961


