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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
AVON LET’S TALK
ΤΙ;

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΑΤΡΕΨΑΝ
ΤΟ OUTSPOKEN

Το παρορμητικό, λουλουδάτο,
φρουτώδες μίγμα είναι εμπνευσμένο
από την υπέροχη ευφορία που νιώθει
η Fergie στη σκηνή.

νέo

ΤΩΡΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ…

ΥΨΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ
Λαμπερό φρούτο
star
ΜΕΣΑΙΕΣ ΝΟΤΕΣ
Υπέροχα φρούτα
του πάθους
ΒΑΣΗ
Αισθησιακό Musk

«Είμαι ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με
την Avon για το λανσάρισμα του δεύτερου
αρώματός μου Outspoken Intense. Είναι
το άρωμα που αιχμαλωτίζει την ένταση
και το δυναμισμό του να είσαι στο κέντρο
της προσοχής. Εύχομαι κάθε φορά που το
φοράτε, να έχετε το ίδιο συναίσθημα!».

Άρωμα σε Σπρέυ.
Λουλουδάτο, φρουτώδες.
50 ml
175836
Κανονική Τιμή: €35,00 |
Τιμή που λανσάρεται στην
Μπροσούρα: €28.50 |

ΠΟΙΟΣ;

Όλες οι γυναίκες
πελάτισσες! Το Outspoken
by Fergie Intense είναι το
τέλειο άρωμα για νεαρές
πελάτισσες ή για πελάτισσες
που είναι φαν του τελευταίου
αρώματος της Fergie. Καθώς
το προηγούμενο Άρωμά
της, Outspoken, ήταν το
καλύτερο σε πωλήσεις
άρωμα του 2010*, είμαστε
σίγουροι ότι αυτό το
εντυπωσιακό νέο άρωμα
θα έχει μεγάλη επιτυχία!

Τιμή Δοκιμής:
€24,50

Fergie, τραγουδίστρια του
συγκροτήματος the Black Eyed Peas
και πολυβραβευμένη σόλο
τραγουδίστρια

Τιμή
Δοκιμής

€24,50

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΚΕΡΔΟΥΣ!
Αυτό το Άρωμα
είναι αποκλειστικά
διαθέσιμο από την
Avon, έτσι οι πελάτες
σας δεν μπορούν να
το αγοράσουν από
αλλού.

Σπρέυ Σώματος.
75 ml
175844
Κανονική Τιμή: €12,00 |
Τιμή που λανσάρεται στην
Μπροσούρα: €15.50 |

Τιμή Δοκιμής: €8,40

12

Οι τιμές δοκιμής ισχύουν μόνο για την Κ17!

*Βασισμένο σε GSAM 2010 πραγματικά δεδομένα σε UK & CEI Cluster.

Μίνι Σπρέυ.
10 ml
175646
Κανονική Τιμή: €16,00 |
Τιμή που λανσάρεται στην
Μπροσούρα: €12,00 |

Τιμή Δοκιμής:
€11,20

Αγοράστε το Άρωμα
Outspoken Intense & και
αποκτήστε 1
Συμπληρωματικό Προϊόν

ΔΩΡΕΑΝ

δώστε την παραγγελία σας online στο www.avoncosmetics.gr

AYTOKOΛΛΗΤΑ COSMOTE
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι
Στο newsletter Νο8 σας παρουσιάζουμε
ενδεικτικά κάποιες από τις δουλειές πελατών
μας, τις οποίες δημιουργήσαμε και εκτυπώσαμε
τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Με χαρά σας παρουσιάζουμε τις δημιουργίες της
εταιρείας μας.
Θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας!
Το δημιουργικό και παραγωγικό τμήμα της
εταιρείας μας, είναι στην διάθεση σας για να σας
δώσει σε εξαιρετικές τιμές δημιουργικές λύσεις
για την καλύτερη προβολή των προϊόντων σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΜΑΖΊ ΜΑΣ!
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ

ΝΕΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΙΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜ-ΜΕΤΑΛ

