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BËHU PJESË e LLOTARISË

për 2 telefona Samsung duke përmbushur
kushtet e fushatës së 1-rë & të 2-të në
këtë program.
*Fotografia e telefonit është thjesht një shembull, për modelin
e saktë të kësaj dhurate do të njoftoheni në vazhdim.
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Bukuria qëndron tek guximi për të
filluar diçka të re!
Mirëseerdhe në Avon! Ti sapo u bashkove
me liderin botëror të shitjeve direkte
dhe jo vetëm. Tashmë ti je gati për një
eksperiencë fantastike: ndiq trendet e
fundit të bukurisë, provo produktet tona
më të mira, mëso e para për produktet
e reja dhe shijo dhurata fantastike si
dhe benefite të cilat vetëm një Klient i
Privilegjuar Avon mund ti marrë!

NDIQ SECILIN NGA HAPAT E
DHE ZGJIDH DHURATA
FANTASTIKE TË KRIJUARA
ENKAS PËR KLIENTËT
E RINJ TË PRIVILEGJUAR NË

Programi i Mirëseardhjes

fushatën e 2’të
Zbulo si
ta bësh
tëndin!
FSC 1268801

fushatën e 3’të
fushatën e 4’rt

TË EKSPERIENCËS TËNDE
ME AVON

KUSHTET E PROGRAMIT

•Programi është i vlefshëm për të gjithë KP e rinj të regjistruar gjatë
F10-F11 & F12-F13, në fushatën e tyre të 1rë 2të, 3të dhe 4rt si KP Avon.
• Targeti për porosinë e 1rë, 2të dhe të 3të nuk është kumulativ. Ai duhet
të plotësohet me një porosi gjatë fushatës përkatëse. Targeti për fushatën
4 është kumulativ dhe është llogaritur si një vlerë totale e porosive që KP
ka bërë gjatë 4 fushatave të para si KP Avon, minus sasinë e produkteve të
kthyera gjatë kësaj periudhe, nëse ka të tilla.
Nëse KP harron të porosisë Aromën e preferuar me çmim simbolik me
porosinë ku targeti MOV është përmbushur, ai/ajo mund ta porosisë me çdo
porosi të ardhshme, brenda fushatës së 1-rë si KP AVON.
• Nëse KP harron të porosisë Aromën e preferuar me çmim simbolik në
fushatën e 1-rë si KP AVON, ai/ajo nuk do të mund ta marrë në fushata
të ardhshme.
• Nëse KP harron të porosisë setin e preferuar me çmim simbolik me
porosinë ku është përmbushur targeti MOV, ai/ajo mund ta porosisë me çdo
porosi të ardhshme brenda fushatës së 2-të si KP AVON.
• Nëse KP harron të porosisë setin e preferuar me çmim simbolik në
fushatën e 2-të si KP AVON, ai/ajo nuk do të mund ta marrë në fushata
të ardhshme.
• Nëse KP harron të porosisë setin e preferuar me çmim simbolik me
porosinë ku targeti MOV dhe kushti i Broshurës u përmbushën, ai/ajo mund
ta porosisë me çdo porosi të ardhshme, të kryer brenda fushatës së 3-të
si KP AVON.
• Nëse KP harron të porosisë setin e preferuar me çmim simbolik në
fushatën e 3-të si KP AVON, ai/ajo nuk do të mund ta marrë në fushata
të ardhshme.
• Nëse KP harron të porosisë setin e preferuar me çmim simbolik me porosinë
ku targeti AWS dhe kushti i Broshurës u përmbushën, ai/ajo mund ta porosisë
me çdo porosi të ardhshme, të kryer brenda fushatës së 4-rt si KP AVON.
• Nëse KP harron të porosisë setin e preferuar me çmim simbolik në

fushatën e 4-rt si KP AVON, ai/ajo nuk mund ta marrë në fushata të
ardhshme.
• KP mund të zgjedhve vetëm 1 produkt/set me çmim simbolik në secilën
nga fushatat, nëse kushtet janë përmbushur.
• Setet me çmim simbolik duhet të porositen nga KP përmes kodit të dhënë
dhe vetëm në fushatën respektive.
• Secili nga nivelet është i pavarur. Nuk është e detyrueshme për KP të
përmbushë nivelin më të ulët që të mund të ecë përpara.
Në llotari mund të marrin pjesë të gjithë KP e regjistruar gjatë periudhës
F10-F13 që arrijnë LOA1 TH dhe LOA2 TH në 2 fushatat e tyre të para si
Klientë të Privilegjuar AVON.
Llotaria do të zhvillohet në dy fushata: F13 dhe F15, dhe në secilën nga
këto dy fushata do të dhurohet 1 telefon celular. Numri total për Shqipërinë
eshtë 2 telefona.
F13 për KP të regjistruar dhe që arrijnë LOA2 TH në F11 dhe/ose F12.
F15 për KP të regjistruar dhe që arrijnë LOA2 TH në F13 dhe/ose F14.
Detajet për dorëzimin e dhuratës dhe garancinë do t’u komunikohen
fituesve.
• Të gjithë KP-të e rinj të regjistruar të cilët përmbushin kushtet për
programin e Ri NRDP (LOA1 - LOA4), nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në
programe nxitëse të tjera për KP. Të regjistruarit e rinj do të mund të marrin
pjesë në programet e rregullta pasi të kenë përfunduar programin NRDP.
• Dhuratat me çmim simbolik janë me vlerë Neto, pra KP nuk përfiton zbritje
të mëtejshme prej tyre. Çmimi simbolik NUK përfshihet në AWS, mbi të NUK
aplikohen zbritje & nuk përfshihet në vlerate niveleve të programit.
• Në rast se produkti përfundon për shkak të kërkesës së lartë, Avon ka
të drejtën të drejtën ta zëvendësojë atë me një produkt tjetër me vlerë dhe
cilësi të njëtjë.
• Avon gëzon të drejtën të bëjë ndryshime në program në çdo kohë vetëm
pasi të jetë komunikuar ndryshimi.

KU MUND TË GJEJ MË SHUMË INFORMACION?
Vizitoni faqen tonë të internetit
www.al.avon.com dhe hyni
në faqen personale të KP, për
më shumë informacion mbi
programet aktuale.

Shiko me kujdes të gjitha mesazhet mbi
programet aktuale dhe të ardhshme nga AVON.
Kujdesu që të kesh dhënë numrin e saktë
celular për të marrë informacionet e fundit.

Mëso rreth produkteve tona në
„Trajnimet e Mia Online Avon” në çdo
fushatë. Kontrollo datat me Menaxhrin
tënd Rajonal.

Kontakto me Menaxherin
tënd Rajonal ose
Koordinatorin tënd për çdo
pyetje që mund të kesh.

Merr fletëpalosjet me porosinë
tënde

www.al.avon.com | +355692023411
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Skrab për duart dhe trupin blissfully nourishing
Maskë për duart dhe këmbët me parafinë
Krem ushqyes për duart dhe këmbët 75ml

Mos harro porosit,
MINIMUMI 5 BROSHURA
për fushatën pasardhëse

199

Lekë

1. SETI SPA I RELAKSIT

Bëj të paktën 20000 Lekë në 4 fushatat e tua të para sëbashku si
Klient i Privilegjuar Avon dhe bli një set me 5 Broshura për fushatën
pasardhëse, dhe zgjidh njërin nga setet me produktet tona hit!

Bëj një porosi në Fushatën tënde të 3-të prej 5300 Lekë dhe porosit
set me 5 Broshura për fushatën pasardhëse, dhe zgjidh njërin nga
2 setet me produktet tona më të shitura të kujdesit të lëkurës ose
makiazhit, me çmim simbolik!

2. SETI I KUJDESIT TË FLOKËVE
Shampo nourish
Balsam nourish
Serum me vaj argani + forcues 30ml

Kodi: 8307 1

1. SETI ANEW
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Pastrues për fytyrën me ekstrakte çaji të bardhë 150ml
Krem ushqyes Anew SPF15 50ml
Sistemi i tërheqjes së syve Anew Clinical Infinite lift 2017

Kodi: 8302 2

2. SETI I MAKIAZHIT

Perla Avon True Color
Nuancë rozë për sytë True Color
I kuq buzësh True Color

Kodi: 8304 8

ose
1. SETI FASHION LADY
Çanta Kenzo
Guida e makiazhit

Kodi: 8001 0
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2. SETI I MAKIAZHIT

Paletë me nuanca për sytë Luxe
Maskarë voluminoze Luxe
Shkëlqyes buzësh nude Luxe
Parfum Little Black Dress
Guida e makiazhit

Kodi: 8003 6
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Bëj një porosi në fushatën tënde të 2-të prej 4700 Lekë dhe
zgjidh njërin nga dy setet me produktet tona më të shitura me
çmim simbolik!

Në fushatën tënde të 4-rt

Në fushatën tënde të 3-të
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Në fushatën tënde të 2-të

Çdo KP i ri që bashkohet me
AVON gjatë F10, F11, F12,
F13 & që përmbush kushtet
për fushatën e tij/saj të 1-rë
& 2-të si KP i ri bëhet pjesë
e dy llotarive për 2 telefona
Samsung.
• Llotaria e parë për 1
Samsung J3 do të mbahet
në F13
• Llotaria e dytë për 1 Samsung
J3 do të mbahet në F15

