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A Campanha 19 continua aproveitando o frescor da primavera, 

uma estação incrível que combina com toda a alegria, 

jovialidade e leveza da nossa Perfumaria e com todas as cores 

e texturas da nossa Maquiagem. É a combinação perfeita para 

você aproveitar e crescer muito o seu negócio.

Neste Guia da #Perfumagem, queremos te mostrar a fórmula 

perfeita da Avon: 

QUALIDADE + INOVAÇÃO + PREÇO JUSTO = SUCESSO! 

Essa fórmula dá muito certo tanto na nossa Maquiagem, líder 

de vendas no mercado, quanto na nossa Perfumaria, com mais 

de 100 fragrâncias maravilhosas, para todos os estilos. E essa 

combinação traz muitos ganhos para você conquistar muito mais!

Você não vai querer ficar de fora dessa estratégia, né? É hora de 

olhar de novo para a Rede e reforçar o poder da Avon como uma 

grande marca, tanto em Perfumaria quanto em Maquiagem.

Neste Guia, você também vai aprender como utilizar a 

#Perfumagem para sair na frente e conquistar prêmios 

incríveis, além de um encontro exclusivo com a querida Juliette, 

embaixadora da marca, na fábrica da Avon! Incrível, né? 

Ainda tem páginas específicas para você arrasar nas vendas dos 

lançamentos desta Campanha, entrevistas com o maquiador 

André Sartori, com Gerentes de Desenvolvimento da Rede e 

Representantes que se destacaram, dicas de ouro para vender 

mais #Perfumagem e muitas combinações de makes e perfumes!

Então olha de novo para essa oportunidade de começar uma nova 

jornada no seu Plano de Crescimento e se joga na #Perfumagem! 

#PERFUMAGEM. 
TRANSFORMAÇÃO  
QUE VOCÊ VÊ E SENTE.

REPRESENTANTE
DA BELEZA,
TUDO BEM?
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MANIFESTO

O QUE É  
TRANSFORMAÇÃO 
PRA VOCÊ?
Pra gente é rotina e acontece dia a dia, aos poucos,  
da maneira mais bonita que se pode imaginar. 

Sabe quando você passa aquela maquiagem incrível  
e sai de casa cheia de força pra encarar o mundo e  
conquistar o seu lugar? Que tal finalizar sua beleza  
e sua confiança com um perfume de arrasar?

Sabe quando você borrifa sua fragrância preferida  
e se sente completa e muito mais corajosa pra deixar  
os padrões de lado e se reinventar? Aquele perfume  
que te faz sentir ainda mais poderosa? O cheiro  
impactante que você deixa quando passa? Sabe? 

QUE TAL COMBINAR A BELEZA QUE SE VÊ COM A BELEZA 
QUE SE SENTE? É AÍ QUE A TRANSFORMAÇÃO ESTÁ! 

Tá em cada escolha que você faz, em cada pessoa que  
você inspira, em cada oportunidade que você decide  
abraçar, sabendo que tem uma Rede de apoio incrível  
pra te incentivar. Tá na vontade de crescer com a  
Avon e realizar sempre mais, sem medo de arriscar. 

Então, olha de novo e ouse! Prepare-se para 
uma transformação que vai além da beleza.

Esteja pronta para arrasar com a #PERFUMAGEM,  
que combina Perfumaria com Maquiagem pra dar  
o match perfeito com você e o sucesso do seu negócio. 

A Maquiagem abre as possibilidades de conquistar  
mais clientes e criar volume de vendas. E a Perfumaria  
fecha o ciclo com mais lucro e ganhos muito maiores. 

#PERFUMAGEM combina com mais vendas, mais 
clientes satisfeitas e mais sonhos realizados.

#PERFUMAGEM. 
TRANSFORMAÇÃO 
QUE VOCÊ VÊ E SENTE.

VIVA ESSE MOMENTO COM  
A GENTE E TRANSFORME-SE. 

Confira o vídeo 
que fizemos 

sobre o novo 
movimento 

#PERFUMAGEM

https://www.avoncomigo.avon.com.br/widget/avonwg2/#/login?targetPage=pt%2FavoncpgXX%2Favon-desenvolve-redirect&utm_term=communities%2F105%2Fcontents%2F123065
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Olha de novo. A máscara perfeita 
para sua beleza e cuidado!

A máscara de cílios que dá muito 
mais volume, mesmo quando 
você retira a maquiagem!

O lançamento especial Avon Lash 
Supreme Volume Primer é maquiagem 
e cuidado diário. Ele vem com a 
exclusiva tecnologia Tratamake*, 
que só a Avon tem, e é o produto 
ideal para as Representantes da 
Beleza atraírem mais clientes.

É mais tecnologia, que condiciona 
os cílios durante o uso. E cílios bem 
cuidados todos os dias combinam com 
fragrâncias de mulheres atraentes.

Olha de novo e descubra que  
a transformação da beleza está  
nos detalhes. Está na potência 
da #Perfumagem. 

E isso faz a diferença para você!

Sabe quando você passa 
aquela maquiagem incrível 
e sai de casa cheia de força 
pra encarar o mundo e 
conquistar o seu lugar?

50076-0
AVON LASH 

SUPREME 
VOLUME  

PRIMER 10 G

R$ 24,99

LANÇAMENTO

AVON LASH SUPREME  
VOLUME PRIMER

50119-6
AVON BIG&EXTREME 
MÁSCARA DE VOLUME 
E EFEITO EXTENSÃO 
DE CÍLIOS 10 G

R$ 29,99

COMBINA COM 
50324-0 
AVON NO LIMITS MÁSCARA 
DE ALONGAMENTO E 
VOLUME INSTANTÂNEO 
PARA CÍLIOS 10 ML

R$ 31,99
50433-8 
AVON MÁSCARA 
PARA CÍLIOS GENIUS 
MULTIBENEFÍCIOS 7 G

R$ 31,99

* Avon Lash Supreme Volume Primer é um produto de maquiagem que apresenta resultados de tratamento  
cosmético com o uso contínuo. 

HIPOALERGÊNICO 

OFTALMOLOGICAMENTE 
TESTADO 

NÃO FORMA  
GRUMOS 

FÁCIL DE REMOVER 

RESISTENTE  
À ÁGUA

COMBINAÇÃO DE  
FÓRMULA + APLICADOR 
PARA UM EFEITO ÚNICO
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BATE-PAPO COM O ESPECIALISTA

COM ANDRÉ SARTORI

ANDRÉ SARTORI é maquiador 
profissional há 20 anos e há 10  
anos é Representante da Beleza 
Avon. É o autor do livro “Segredos  
de Maquiagem”, com mais de  
200 mil cópias vendidas, e muito 
querido por toda a Rede Avon.

Conversamos um pouquinho  
sobre, como na pandemia, com  
o uso das máscaras de proteção, 
o olhar ganhou destaque para nos 
expressarmos. As máscaras de cílios 
se tornaram item indispensável  
para a beleza da mulher moderna.  

“O segredo de uma boa maquiagem  
é a preparação da pele. Para  
definir um olhar marcante então,  
é muito importante fazer uma  
pele incrível com produtos que  
tratem, neutralizem o tom e  
construam uma pele perfeita.” 

André deu dicas de especialista 
para você, Representante da Beleza, 
compartilhar com suas clientes  
e garantir mais vendas: 

“É importante que a gente  
use um primer, corretivo e uma  
boa base que cuide, como a  
Power Stay ou a Base Sérum, 
que vai oferecer camadas 
de construção de uma pele 
equilibrada, além de hidratação  
e proteção solar.” 

Conheça as dicas do maquiador 
das Estrelas para você  
se desenvolver mais com  
a Perfumaria e Maquiagem

A MAQUIAGEM É A 
TRANSFORMAÇÃO  
DA PERSONALIDADE 
DE FORA PARA 
DENTRO! 

A MAQUIAGEM É 
FUNDAMENTAL PARA  
A TRANSFORMAÇÃO  
NA BELEZA DA MULHER.  
MEU TRABALHO É  
 DAR PODER PARA 
  AS MULHERES   
    CONQUISTAREM  
          O MUNDO.

“

”
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Sobre as máscaras de cílios, produtos 
em destaque na Campanha 19,  
André deu dicas de como escolher  
as melhores para cada tipo de  
cliente e ocasião: 

“Cada aplicador, de cada máscara  
da Avon, foi criado exclusivamente 
para uma função. Ele pode alongar 
cílios, definir, dar volume, nutrir e 
muito mais. É muito bom saber  
que, além de nos deixar bonitos,  
os produtos da Avon cuidam e  
tratam da nossa pele!” 

Para criar o desejo nas clientes  
pelas diferentes máscaras de cílios, 
ele diz que, como Representante 
da Beleza, percebe que é muito 
importante conhecer e usar os 
produtos. Por isso, incentive as 
Representantes a ter sempre 
materiais, amostras e produtos em 
mãos, para conhecê-los melhor. 

“Você é a vitrine do seu negócio e 
espelho de desejo das suas clientes. 
É importante ter os folhetos nas 
mãos, conhecer os benefícios de 
cada produto e, o mais importante, 
ter amostras e produtos à  
pronta-entrega para sua cliente.”

Para ele, a maquiagem hoje não 
é corretiva. Ela busca destacar a 
personalidade de cada pessoa, 
estimular a individualidade e a 
beleza de cada um. Por isso, é 
importante que a Representante 
tenha essa conversa sempre  
direta, simples e personalizada,  
com produtos que vão fazer as 
pessoas se transformarem para  
si mesmas e para o mundo.

“Primeiro passe a máscara  
de um lado. Depois, passe  
do outro lado, enquanto  
o primeiro seca. Aí você 
volta, para dar volume 
e acabamento na sua 
maquiagem. Vai fazer  
TODA A DIFERENÇA!” 

BATE-PAPO COM O ESPECIALISTA

“Qual é sua necessidade? O que 
você precisa? Conheça sua cliente 
e os gostos dela para ter sucesso.” 

Quer uma dica de especialista  
para ensinar suas clientes  
a utilizar máscaras de cílios  
como profissionais?

André também compartilhou  
com a gente essa dica mara:
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OLHA DE NOVO,  
DÊ UMA NOVA 
CHANCE PARA 
SEU NEGÓCIO E 
AME O QUE VOCÊ 
FAZ, QUE SUAS 
CLIENTES TAMBÉM 
VÃO AMAR!

“

”

Sobre a transformação e 
diversidade, André reafirma que  
a Maquiagem também combina 
com o público masculino.  

“A beleza e o poder através 
da maquiagem é para todos!”

Sobre a #PERFUMAGEM, a 
combinação entre Perfumaria 
e Maquiagem da Avon para a 
Rede vender muito e se destacar 
com lucratividade nos negócios, 
André dá dicas muito bacanas 
que buscam conquistar o coração 
da cliente e mostrar que essa 
categoria também tem tudo  
para arrasar! 

“A fixação dos perfumes da 
Avon é excelente, e nem todo 
mundo sabe disso. São marcantes 
e se destacam no ambiente. 
Quando entregar os pedidos de 
maquiagem, borrife um pouquinho 
do seu perfume preferido na 
sacolinha, que vai ser um arraso!” 

Apaixonado pelo perfume Segno 
Visionary, campeão de vendas, 
ele afirma que, apesar de ter 
experimentado perfumes de todas 
as partes do mundo, de diferentes 
perfumarias, os da Avon, suas 
fragrâncias e embalagens 
conquistaram seu coração.  

Aliás, André elogia muito as 
embalagens e destaca que a 
delicadeza e qualidade com que 
são feitas ajudam muito na hora 
da venda por demonstração, por 
gerar desejo nas suas clientes. 

“Quando quero causar nos 
ambientes que entro, combino  
o Segno Visionary com o  
Far Away Glamour. Assim eu sinto o 
perfume em mim, o que me valoriza 
e me dá poder de ser quem sou.” 

Por fim, sua dica mais importante 
é para que toda Rede conheça, 
experimente e seja a principal 
apoiadora do seu trabalho.

BATE-PAPO COM O ESPECIALISTA
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BATE-PAPO COM A REPRESENTANTE

POR ANDRÉ SARTORI
MAQUIADOR E REPRESENTANTE  
DA BELEZA AVON

Conheça as dicas e conselhos 
do Maquiador das Estrelas para 
a Rede se desenvolver mais com 
Perfumaria e Maquiagem! 

A MAQUIAGEM É A 
TRANSFORMAÇÃO DA 
PERSONALIDADE DE 
FORA PARA DENTRO! Conheça a história e o dia a dia de Maria Odalia 

com Avon e se inspire a crescer também 

A VENDA DIRETA É FEITA 
DE RELACIONAMENTO!”

Conversamos com MARIA ODALIA 
GOMES MONTEIRO, Representante 
da Beleza do Rio de Janeiro.  

Ela acredita que o segredo para 
boas vendas é um atendimento 
personalizado. Entender as reais 
necessidades das clientes é 
fundamental para ter uma clientela 
que confia no seu trabalho e 
retorna com mais frequência. 

“Nós temos que tratar 
cada cliente como única.” 

Perguntamos à Maria qual dica ela 
daria para outras Representantes 
da Beleza, em todo o Brasil, para 
arrasarem nas vendas. Olha só 
o que ela nos respondeu: 

“Conheça bem suas clientes e 
saiba o que elas desejam. Foque 
também nos produtos campeões 
de vendas, tê-los à pronta-entrega, 
ajuda nas vendas. Portanto, esteja 
bem atento ao portfólio da Avon, 
produtos e promoções, dessa 
forma você conseguirá atender 
as necessidades da sua cliente.”

Sobre a #Perfumagem, a combinação 
perfeita de Perfumaria e Maquiagem, 
ela nos conta que não tem segredo. 
O que vai fazer a diferença é 
manter um diálogo sincero com 
a cliente e compreender o que 
ela gosta e suas demandas.  

 “

• 

• Saber como funcionam as notas 
olfativas de um perfume e sua duração 
vai te dar mais conhecimento técnico, 
dessa forma, você demonstra mais 
confiança na hora da venda. 

• Maria Odalia diz que todas as 
promoções são muito bem-vindas  
e ajudam na visibilidade da marca  
e do trabalho das Representantes  
para alcançarem seus objetivos.

• “Acredito que todas as Representantes 
têm um papel importante no processo 
de empoderar suas clientes. Por isso, 
me sinto na obrigação de estar sempre 
maquiada e ser uma referência de 
beleza para elas. A maquiagem é a 
armadura que temos para enfrentar 
as batalhas do dia a dia. Ela nos dá 
confiança e promove aquela sensação 
de autoestima, realça nossos traços 
e ajuda a gente a comunicar a nossa 
personalidade!”

“Converse com 
a cliente. Todas 
as informações 
que você captar 
não só ajudam 
a vender bem, 
mas também a 
abrir um canal 
de comunicação 
verdadeiro, pelo 
qual ela se sinta 
à vontade para 
falar sobre suas 
expectativas 
de compra.”

DICAS DA REPRESENTANTE
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F
IM

ESTAMOS AQUI!

PLANO DE CRESCIMENTO

SUA CAMINHADA 
PARA O SUCESSO 
COMEÇA AGORA! 
Aproveite as ações da 
Avon para turbinar seu 
crescimento sem limites

FERRAMENTAS DE SUCESSO DA REDE
E tem mais! Representantes da Beleza 1 Estrela que realizarem pedidos na Campanha 19 recebem 
um perfume grátis, que pode ser escolhido no momento do pedido. E para Representantes 2 
Estrelas que realizarem pedidos nas CP 18, CP 19 e CP 20, são 5.000 PONTOS no Meu Mundo Avon.  
É válido para todas as Representantes da Beleza 1 e 2 Estrelas e vai até a Campanha 20. 

A HORA É AGORA! Chame toda a Rede para participar e brilhar com a Avon rumo ao melhor 
período de vendas do ano.

PROMOÇÃO ACHOU, GANHOU! 
Essa é para incentivar as suas clientes a comprar 
mais e aumentar seu volume de vendas. E com 
maior volume de vendas, você cresce mais rápido  
e lucra mais. Só vantagens, né?

Ofereça para suas clientes a combinação 
queridinha da campanha: máscaras de cílios de 
volumes que combinam com o nosso lançamento 
especial de make, o Super Lash Volume Primer. Ao 
encontrar o aplicador dourado, sua cliente pode 
ganhar milhares de prêmios e uma experiência 
exclusiva com a Juliette, maquiadora  
e Embaixadora Avon.

NÃO VAI DEIXAR PASSAR, NÉ?

*Confira as condições da promoção no espaço digital exclusivo Avon Comigo.

PROMOÇÃO 
AUMENTA  
O VOLUME 
Cada pedido feito vira 
um número especial para você 
concorrer a milhares de prêmios 
e a um encontro especial com  
a Juliette na fábrica da Avon.  
E produtos de Maquiagem  
e Perfumaria geram  
5X MAIS chances de ganhar*! 

Não precisa se cadastrar! 
É só fazer o pedido e torcer.  
NÃO DEIXE DE PARTICIPAR! 

É o início de uma nova jornada 
nos seus negócios, e queremos te 
ajudar a se desenvolver ainda mais 
e evoluir no Plano de Crescimento. 

A partir de agora, você pode acumular 
pontos e lucrar ainda mais. E ainda 
ganha muitos pontos no MMA!  

Para crescer na Avon é preciso apostar 
em desenvolvimento e dedicação. Cresça 
mais utilizando estratégias vencedoras, 
como a #PERFUMAGEM, sem medo de se 
jogar e colher os frutos dessa inovação! 
Para isso, preparamos duas promoções 
e uma ferramenta de sucesso para dar 
um up e te incentivar nesse momento.
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DICAS DE OURO Por André Sartori — Maquiador das  
Estrelas e Representante da Beleza Avon

11 Seja o modelo do seu próprio produto.  
Use, conheça, compartilhe. Isso gera 
desejo e vontade dos clientes, que vão se 
transformar em muitas vendas e fidelização! 

22
A maquiagem é para todEs! 
É uma transformação na 
vida das pessoas, para 
cada um se expressar  
da forma como quiser  
e se sentir bonitE.  

33
A beleza também é autocuidado, um carinho e 
um ato de amor! Mesmo com o uso de máscaras 
e com o isolamento social, incentive as 
Representantes a utilizar maquiagem e perfume 
todos os dias para dar um up na autoestima!

DICAS DE OURO

"Sou fã da  
maquiagem  
AVON como  
consumidora e  
maquiadora!  
Produtos incríveis, 
supertecnológicos e acessíveis. Tem 
combinação melhor? As máscaras 
para cílios são imbatíveis, abrem  
o olhar e dão aquele up no visual."

A JULIETTE 
TAMBÉM QUER 
COMPARTILHAR 
UMA DICA  
BEM LEGAL: 

BÔNUS:

Tenha amostras dos 
produtos nas mãos 
 para aproveitar todas as 
oportunidades de vendas 
que surgirem, principalmente 
de Perfumaria. Clientes que 
conhecerem as fragrâncias 
de Avon e se surpreenderem 
com o preço justo, vão 
querer comprar. 

44
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VAMOS FALAR DE PERFUMARIA

COMBINA COM 
ATTRACTION DESIRE FOR HER 

50415-6
ATTRACTION DESIRE 

FOR HER DEO  
PARFUM 50 ML

R$ 89,90

ENTREGUE SEUS  
SENTIDOS AO MÁXIMO  
DA SENSUALIDADE

Já imaginou um perfume que leve a 
sensualidade ao máximo? Ele chegou.

Attraction Desire for Her é um lançamento 
da Campanha 19, e junto com toda sua linha 
feminina e masculina, foi especialmente 
desenvolvido para reacender a paixão. 

Sua fragrância é única, com uma fixação 
duradoura que vai encantar quem ama 
perfumes autênticos e diferenciados.

UMA COMBINAÇÃO DA SUCULÊNCIA DA 
CEREJA NEGRA, COM O ICÔNICO JASMIM 
SAMBAC E O CALOR DO ÂMBAR. 

É para quem ama se fazer presente nos 
lugares e deixar sua marca no mundo. Ideal 
para clientes que amam maquiagens para 
festas, paletas de sombras com muitas cores, 
batons com muita fixação e qualidade.

Confira essa combinação perfeita e 
incentive todas as #Amostradas a se 
apaixonarem por esse perfume.

Conheça o lançamento intenso 
amadeirado da Campanha 19  
e reacenda a chama com  
Attraction Desire

50105-8 
AVON POWER 
STAY BATOM 
LÍQUIDO 
VERMELHAÇO 7 ML

R$ 36,99

51684-8 
AVON PALETA DE 
SOMBRAS PARA 
OLHOS INTO THE 
SUNSET 7,2 G

R$ 62,99

51099-8
POWER STAY 
MÁSCARA 
EXTRA 
VOLUME 10 G

R$ 35,99



 

 

Avon Lash Supreme Volume Primer tem a 

exclusiva tecnologia Tratamake da Avon, para 

você oferecer preços competitivos, qualidade 

e muita inovação para todos os tipos de 

clientes! Ela condiciona os fios durante o uso e 
produz resultados na sua beleza ao longo do 
tempo. Perfeito, né? 

Combinando as diferentes máscaras de 

volume da Avon com o Avon Lash Supreme 

Volume Primer, a cliente conquista uma 

maquiagem arrasadora e um cuidado diário 

especial, que potencializa o efeito do volume 

e o alongamento dos cílios. É a oportunidade 
perfeita para a Representante garantir 
pedidos nesta Campanha e aumentar o 
volume de vendas.

VAMOS FALAR DE MAQUIAGEM

#PERFUMAGEM  
É MAIS! 
+ BELEZA DEMOCRÁTICA 

+ PRODUTOS DE 
 QUALIDADE 

+ COMBINAÇÃO COM ALTO  
 VOLUME DE VENDAS 

+ COMBINAÇÃO COM 
 ALTA LUCRATIVIDADE 

AVON LASH SUPREME VOLUME 
PRIMER COMBINA COM: 

50415-6 
ATTRACTION 
DESIRE FOR 
HER DEO 
PARFUM  
50 ML 

R$ 89,90

51757-2 
FAR AWAY 
DEO  
PARFUM 
50 ML 

R$ 59,90

Vamos ativar a Rede com as 
melhores oportunidades em 
Perfumaria e Maquiagem?

Na Campanha 19, você pode 
garantir mais pedidos, com 
alto volume de vendas e boa 
lucratividade para toda a equipe 
com a combinação perfeita 
entre Perfumaria e Maquiagem. 

E sabe por quê? Porque a 
#Perfumagem vem recheada 
de tecnologia e inovação nesta 
Campanha. O novo Avon Lash 
Supreme Volume Primer é um 
produto com qualidade, inovação 
e tecnologia para a equipe turbinar 
os pedidos e encantar os clientes!

O lançamento de make dessa 
primavera é o primeiro primer  
de cílios formulado com 
queratina e óleo de rícino que 
cria uma base perfeita para a 
aplicação de qualquer máscara.
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E QUER MAIS?
Com essa combinação, você e sua cliente 
podem participar de promoções exclusivas! 

Itens de Maquiagem e Perfumaria, a combinação 
perfeita da #Perfumagem, geram 5 vezes mais 
números da sorte na PROMOÇÃO AUMENTA  
O VOLUME.  É só incluir o Lash Supreme no  
seu pedido que você já sai na frente!

Tá fácil participar, né? E ela participa da 
PROMOÇÃO ACHOU, GANHOU! Ao comprar 
máscaras de cílios da Avon e encontrar 
o aplicador dourado, ela pode ganhar 
milhares de prêmios e uma experiência 
de make exclusiva com a Juliette, 
Embaixadora Avon.
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#PERFUMAGEM

PERFUME  COMBINA COMCOMBINA COM  MAKE
INCENTIVE A EQUIPE A COMBINAR #PERFUMAGEM PARA 
TODO MUNDO, COM MUITAS OPÇÕES E LUCRATIVIDADE

KIT VENDA CERTA 36909-8

PETIT ATTITUDE DESODORANTE COLÔNIA - 50 ML
LUIZA BRUNET RADIANCE - 100 ML
MUSK INTENSE BODY SPLASH - 90 ML
AVON PRO COLOR ESMALTE VERMELHO PERFEITO - 10 ML
AVON BATOM ULTRACREMOSO CANELA - 3,6 G
AVON POWER STAY MÁSCARA EXTRA VOLUME - 10 G
AVON PRIMER DE VOLUME PARA CÍLIOS - 7,5 ML

R$ 127,98 28%LUCRO 
ATÉ

38%LUCRO 
ATÉR$ 107,82

KIT ESSENCIAIS 36921-7

PETIT ATTITUDE DESODORANTE COLÔNIA - 50 ML
V FOR VICTORY GOLD SHAMPOO CABELO E CORPO - 90 ML
V FOR VICTORY - 75 ML
AVON ULTRAMATTE BATOM VERMELHO - 3,6 G
AVON PRO COLOR ESMALTE VERMELHO PERFEITO - 10 ML
AVON NO LIMITS MÁSCARA DE ALONGAMENTO  
E VOLUME INSTANTÂNEO PARA CÍLIOS - 10 ML

46%LUCRO 
ATÉR$ 133,42

KIT VARIEDADE 36899-8

PETIT ATTITUDE DESODORANTE COLÔNIA - 50 ML
SURREAL UTOPIA - 75 ML
INDIVIDUAL BLUE SUNSET - 100 ML
015 LONDON - 100 ML
AVON POWER STAY BATOM ULTRA NUDE - 3,6 G
AVON PRO COLOR ESMALTE VERMELHO PERFEITO - 10 ML
AVON BIG&EXTREME MÁSCARA DE VOLUME  
E EFEITO EXTENSÃO DE CÍLIOS - 10 G

KIT SUPERLUCRO 36928-5

ATTRACTION ONE EAU DE PARFUM FRESCO - 50 ML
FAR AWAY CREME PARA AS MÃOS - 75 G
FAR AWAY INFINITY - 25 ML
300 KM/H GAMER - 100 ML
AVON PRO COLOR ESMALTE VERMELHO PERFEITO - 10 ML
AVON BATOM ULTRACREMOSO CANELA - 3,6 G
AVON POWER STAY BATOM ULTRA NUDE - 3,6 G
AVON MÁSCARA PARA CÍLIOS GENIUS MULTIBENEFÍCIOS - 7 G
AVON LÁPIS PARA OLHOS 2 EM 1 - 1,08 G
AVON PRIMER DE VOLUME PARA CÍLIOS - 7,5 ML

57%LUCRO 
ATÉR$ 160,90
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Você treinada em #Perfumagem 
é sucesso de vendas garantido. 
Essa combinação é incrível para os 
negócios e a oportunidade para 
boas vendas por relacionamento. 

Quanto mais informação você 
recebe, mais conhecimento adquire 
para crescer e descobrir novas 
estratégias e argumentos de vendas. 

Por isso, utilize o Avon Desenvolve, 
uma plataforma exclusiva com 
treinamentos exclusivos.

Com a #Perfumagem e o Avon 
Desenvolve, a Campanha 19 tem 
tudo para ser um sucesso incrível.

Com mais capacitação sobre como 
vender e encantar clientes com itens 
de Perfumaria e Maquiagem, é mais 
fácil oferecer opções que combinem 
com a personalidade de cada um, 
com muita fidelização e confiança. 

VÍDEOS + GUIAS + MATERIAIS DE APOIO

= VOCÊ BRILHANDO AINDA MAIS

É hora de dar o play no 
seu desenvolvimento  
e crescimento e 
aproveitar todos  
os treinamentos 
disponíveis. 

Nessa primavera, 
brilhe e olhe de novo 
para a transformação 
do seu negócio! 

A NOSSA PLATAFORMA DE TREINAMENTOS É:

100% 
ON-LINE

GRATUITA
EXCLUSIVA 
PARA A 
REDE AVON

AVON DESENVOLVE

TRILHA DE 
CAPACITAÇÃO 
EM FRAGRÂNCIAS: 
COMPOSIÇÃO DA 
FRAGRÂNCIA  

Conteúdo rico para quem 
quer aprender como são 
feitos os perfumes da Avon 
e apresentar os processos 
de qualidade da Perfumaria 
para seus clientes.

REGIÕES DA 
PERFUMARIA
Um guia curtinho para  
você aprender as melhores 
estratégias de venda para  
cada região da Perfumaria  
Avon e garantir muitas 
vendas. 

CONFIRA  OS 
TREINAMENTOS 
PARA TE AJUDAR 
A VENDER MAIS 
#PERFUMAGEM:

ACESSE OS 
TREINAMENTOS 

PELO QR CODE

#PERFUMAGEM
+
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RAIO-X DA PERFUMAGEM

Invista em amostras para aumentar sua lucratividade! Clientes compram 
com mais segurança quando conhecem o produto. Quando falamos de 
make e perfumes, se a cliente acerta a cor da base, ela se torna fiel ou 
adquire mais fragrâncias quando pode provar perfumes diferentes.

MARAIZA GEOVANA DOS SANTOS
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DA REDE

DICA DA GERENTE

51684-8 
AVON PALETA DE 
SOMBRAS PARA OLHOS 
INTO THE SUNSET 7,2 G

R$ 62,99

50767-0 / 50938-1 
DELINEADOR RETRÁTIL 
PARA OLHOS 350 MG - 
LARANJA NEON E BRANCO

R$ 11,99

AVON POWER STAY 
BATOM LÍQUIDO 7 ML

R$ 36,99

51059-2
AVON CANETA  
DELINEADORA  
PARA OLHOS 1 ML 

R$ 29,99

50006-6 
MÁSCARA 
PARA CÍLIOS 
ALONGADORA 7 ML

R$ 14,99

50390-2
MATTE REAL BASE 
LÍQUIDA MATTE 25 ML 
220 NQ

R$ 18,99

50795-9
AVON BLUSH  
EM PÓ 6,2 G  
PÊSSEGO 

R$ 49,99

52144-4
AVON PRO GEL ESMALTE 
COR E BRILHO 10 G  
MORANGO

R$ 16,99

50253-6 
SURREAL  
UTOPIA 75 ML

R$ 62,90

Conheça os produtos que 
não saem da pele das nossas 
Gerentes de Desenvolvimento 
da Rede e capriche na 
#PERFUMAGEM você também!
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INSPIRAÇÃO

AS CLIENTES QUEREM O QUE 
USAMOS, MAS QUEREM MAIS AINDA A 
EXPERIÊNCIA DO USO: SE GOSTAMOS, 
SE NOS SENTIMOS BEM, SE OUTRAS 
PESSOAS TAMBÉM NOTAM A PELE BOA, 
SE TEVE DURABILIDADE EM UMA FESTA. 
CONSIGO RESPONDER A TODAS 
ESSAS PERGUNTAS PORQUE USO, 
CONHEÇO E DOU MINHA OPINIÃO! 

Magnólia é mais um caso de 
sucesso da Rede Avon e se sente 
cada vez mais reconhecida pelo 
seu trabalho e sua dedicação.

Olha de novo para seu negócio 
e sinta-se acolhida e motivada 
como ela com o poder de 
transformação da #PERFUMAGEM. 

“

”

MAGNÓLIA COCCO tem 55 
anos e é Representante Avon 5 
Estrelas de Santos, em São Paulo. 
Ela trabalha conosco há 11 anos 
e uma das suas estratégias de 
vendas sempre foi se aproximar e 
estreitar laços com seus clientes. 

“Aproveitei sempre a hora da 
entrega e da troca da revista para 
cultivar um relacionamento de boa 
vontade. E várias clientes viraram 
amigas bastante próximas.” 

Magnólia nos conta que o sucesso 
das suas vendas vem através da 
confiança e consideração mútua 
entre ela e as consumidoras.  
Por isso, fica muito mais fácil 
indicar produtos personalizados 
para cada uma delas e ensinar 
o jeito certo de utilizá-los de 
forma simples e prática. 

Uma dica muito importante 
que ela leva para sua rotina 
e gosta de compartilhar 
com novas Representantes 
da Beleza é conhecer bem 
os produtos que vende. 

#PERFUMAGEM. 
TRANSFORMAÇÃO 

QUE VOCÊ VÊ E SENTE.

“VENDEMOS BELEZA  
E BEM-ESTAR, E COM 
PRAZER. AÍ, É SÓ 
POSITIVIDADE! ”

COM AVON E #PERFUMAGEM,
VOCÊ CONQUISTA MAIS! 
Conheça a história 
da Magnólia e se 
inspire a crescer 
junto com a gente
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