Приєднуйся до зірок АVON
та здійснюй свої мрії!1

Якщо Твоя ціль – сяяти, як діамант, виконуй умови Програми
4 роки поспіль вдруге на рівні «діамант» та отримуй1:

Автомобіль4
за 1 грн

або
можливість
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350 000 грн4

гроші

ВАЖЛИВО!
1. Програма «Зоряний Клуб Можливостей» 2017-2018. Період дії Програми – Кампанія 10/2017 – Кампанія 09/2018. Програма проводиться на всій території України, крім території АР Крим та територій проведення АТО, з 30 червня 2017 року
до 28 червня 2018 року включно. Учасники Програми – Координатори Avon. Організатор Програми – ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн», 08325, Київська обл., Бориспільський район, с.Щасливе, Харківське шосе, 5. Деталі програми на сайті my.avon.ua.
2. 10 Учасників Програми, які за результатами проведення Програми досягли Діамантового рівня та за національним рейтингом Клубу мають найменшу кількість балів, визначаються Переможцями Програми у національному рейтингу Клубу та в
якості винагороди одержують право на подорож до Йорданії. Дати та інші деталі щодо подорожі визначаються на розсуд Організатора.
3. Клубна відзнака – ексклюзивний знак «Зоряного Клубу Можливостей», за досягнення будь-якого рівня вперше. Деталі вручення Клубної відзнаки на сайті my.avon.ua.
4. Деталі щодо отримання грошової винагороди та автомобіля у Програмі. Під отриманням автомобіля мається на увазі можливість придбати автомобіль за 1 грн з ПДВ. Автомобіль може відрізнятися від зображуваного. Марка, виробник, колір
тощо визначаються Організатором Програми. У випадку вибору грошової винагороди 350 000 грн – мається на увазі сума до вирахування усіх податків. Грошова винагорода виплачується у безготівковій формі на банківський рахунок Переможця.
5. Медичне страхування надається на території України, крім території АР Крим та територій проведення АТО, строком на один рік. Програма медичного страхування, умови, перелік медичних закладів – визначаються на розсуд Організатора.
Деталі програми будуть опубліковані на сайті my.avon.ua.
Важливою умовою отримання усіх вищеперерахованих заохочень є відсоток заборгованості. Відсоток заборгованості має не перевищувати 3% за підсумками Кампанії 09/2018. Середньо-зважений відсоток заборгованості на ділянці Координатора
має не перевищувати 3% в період Кампанії 05/2018 – 09/2018.
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Винагорода

 Грошова винагорода у розмірі 125% середньорічного
щокампанійного доходу
 Запрошення на Національну Конференцію Партнерів.
Можливість придбати одне запрошення для гостя
 Подорож до Йорданії для 10 найкращих Координаторів
та святкова вечеря з Керівництвом відділу продажу2
 Перша відзнака успіху3
 Річне медичне страхування5 new

50

 Грошова винагорода у розмірі 100%
середньорічного щокампанійного доходу
 Запрошення на Національну Конференцію
Партнерів. Можливість придбати одне запрошення
для гостя (переможець та гість власним коштом
забезпечують свій проїзд та проживання)
 Перша відзнака успіху3

50

 Грошова винагорода у розмірі 75%
середньорічного щокампанійного доходу
 Запрошення на національну Конференцію
Партнерів (Переможець власним коштом забезпечує
свій проїзд та проживання)
 Перша відзнака успіху3

+ 1 000 000
*

САПФІР

Кількість нових Представників
у особистій групі (накопичувально),
або середня кількість поля в
особистій групі за клубний період

6 000 000

вчетверте

+ 500 000

* Переможець Смарагдового чи Діамантового рівня, виконавши умови Програми 2 рази (необов’язково поспіль), починаючи з виконання умов Програми Організатора “Зоряний Клуб Можливостей”,
що проводилася в 2015-2016 роках, в якості винагороди отримує грошовий бонус на ювелірну прикрасу у розмірі 5 000 грн, 3 рази - 10 000 грн, 4 рази - 15 000 грн до вирахування усіх податків.
** Приріст за клубний період з К10/2017 - К09/2018 по відношенню до К10/2016 - К09/2017.

