DIGA

sim À AVON
PLANO DE CARREIRA

DIGA

sim À AVON

DIGA

sim À AVON

Simples Passos

para o seu Plano de Carreira
DIRETOR
Crie o seu próprio negócio
DIGA SIM AO SEU FUTURO

LÍDER
Crie novos relacionamentos
DIGA SIM A NOVOS AMIGOS

10.000€

COORDENADOR
Comece como um hobby
DIGA SIM À BELEZA

Júnior

Avançado

Sénior

Executivo

/mês, ganho
potencial

1.750€
Júnior

Avançado

350€

Sénior

/mês, ganho
potencial

Desenvolva Líderes e
ensine-os a desenvolver
Coordenadores

/mês, ganho
potencial
Júnior

Avançado

Sénior

Recrute Revendedores
e ensine-os a vender
produtos AVON
2

Recrute novos Coordenadores
e ensine-os a recrutar
Revendedores

Acredite em Si!

Os ganhos variam de acordo
com o seu desempenho.
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sim À AVON

DIGA

Coordenador

DIGA

COORDENADOR
Comece como um hobby
DIGA SIM À BELEZA

Ativos
1ª Ger.

Vendas de
Grupo

1ª Ger.

2ª Ger.

Sénior

20

3.000 €

8%

1%

Avançado

10

1.500 €

7%

-

Júnior

5

700 €

5%

-

Encomenda pessoal: mínimo de 50€ PRVP (preço recomendado de venda ao público).
Todas as encomendas pessoais terão o desconto máximo e 2 campanhas de crédito.

Leia um testemunho real de Maria de Fátima
"Comecei na AVON pelos produtos e fiquei apaixonada por eles.
Depois pensei, porquê não partilhar com outros? As pessoas
compravam-me bastante pois viam-me a usar e a falar com paixão.
Os meus olhos brilhavam!

/mês, ganho
potencial
Avançado

Comissões

Níveis

350€

Júnior

sim À AVON

Sénior

Comecei como um hobby há 8 meses e hoje em dia já dedico mais
tempo porque sei que todo o tempo que eu invisto na AVON é
rentável. O gosto é enorme e sei que posso fazer a carreira que de
outra forma eu não teria possibilidade.

Dedique1h30 por dia à AVON
Faça prospeção ativamente e garanta 5 novos Revendedores por campanha
Partilhe as oportunidades de ganho da AVON em todas as ocasiões
Motive os seus Revendedores a alcançarem o Programa de Boas-Vindas
4

Maria de Fátima Fonseca
PINHEIRO DO ÁZERE
COORDENADORA

Neste momento, posso dizer que estou a realizar aquilo que nunca
imaginei! A nível pessoal, consegui encontrar o meu equilíbrio e
melhorar a minha auto-estima. A nível financeiro, ter uma maior
independência e ganhar prémios fantásticos como o tablet que
ganhei por fazer crescer a minha equipa!
A prospeção é o motor do meu negócio,
o treino é o combustível!"
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DIGA

sim À AVON

DIGA

Líder

LÍDER
Crie novos relacionamentos
DIGA SIM A NOVOS AMIGOS

Avançado

Sénior

Ativos
1ª Ger.

Vendas de
Grupo

Estrutura
1ª Ger.

Sénior

20

13.000 €

3 Coordenadores

8%

4%

Avançado

20

7.500 €

2 Coordenadores

8%

3%

Júnior

20

4.500 €

1 Coordenador

8%

2%

Encomenda pessoal: mínimo de 50€ PRVP (preço recomendado de venda ao público).
Todas as encomendas pessoais terão o desconto máximo e 2 campanhas de crédito.

Leia um testemunho real de Lina Dória
"Entrei para a AVON porque percebi, desde logo,
que podia fazer carreira e pagar as minhas contas.

/mês, ganho
potencial

Já consegui, com a AVON, fazer as minhas
férias de sonho e comprar um carro.
Hoje em dia, faço da AVON a minha ocupação principal.
É muito gratificante saber que dependo apenas de mim
e com isso ter a minha independência financeira.

Faça prospeção ativamente e garanta 5 novos Revendedores por campanha
Convide todos os seus Revendedores a ganharem
ainda mais com a AVON tornando-se Coordenadores
Selecione Revendedores com potencial e ensine-os a fazer prospeção
Partilhe as oportunidades de ganho da AVON em todas as ocasiões
Motive os seus Revendedores a alcançar o Programa de Boas-Vindas
Motive os seus candidatos e ensine-os a serem Coordenadores de sucesso
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Comissões
1ª Ger.
2ª e 3ª Ger.

Níveis

1.750€
Júnior

sim À AVON

Lina Dória
FUNCHAL
LÍDER

O segredo do meu sucesso é simples, trabalhar
todos os dias e ensinar os outros a fazer o mesmo.
Espero continuar com a AVON por muito tempo porque
sei que ainda posso crescer muito mais e que a AVON
me vai dar a oportunidade de conhecer o mundo."
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DIGA

sim À AVON

DIGA

Diret or

DIRETOR
Crie o seu próprio negócio
DIGA SIM AO SEU FUTURO

Níveis

Ativos
1ª Ger.

Vendas de
Grupo

Estrutura
1ª Ger.

Executivo

20

100.000 €

Sénior

20

Avançado
Júnior

Avançado

Sénior

Executivo

Treine os seus Líderes a ensinar os Coordenadores
Inspire e guie a sua equipa para o sucesso
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2ª e 3ª Ger.

1 Diretor + 3 Líderes
+ 3 Coordenadores

8%

8%

55.000 €

3 Líderes
+ 3 Coordenadores

8%

7%

20

35.000 €

2 Líderes
+ 3 Coordenadores

8%

6%

20

20.000 €

1 Líder
+ 3 Coordenadores

8%

5%

Quando soube do Plano de Carreira da AVON, abracei de imediato o
projeto, deixando o meu anterior trabalho. Eu trabalhava num hipermercado,
com horários muito complicados, o que dificultava a minha vida familiar.
Precisava de algo melhor.

/mês, ganho
potencial

Convide todos os seus Revendedores a ganharem
ainda mais com a AVON tornando-se Coordenadores
Motive os seus Revendedores a alcançar o Programa de Boas-Vindas

1ª Ger.

Leia um testemunho real de Maria José

Faça prospeção ativamente e garanta 5 novos Revendedores por campanha

Selecione Revendedores com potencial e ensine-os a fazer prospeção

Comissões

Encomenda pessoal: mínimo de 50€ PRVP (preço recomendado de venda ao público).
Todas as encomendas pessoais terão o desconto máximo e 2 campanhas de crédito.

10.000€
Júnior

sim À AVON

Maria José Cruz Serra
TROFA
DIRETORA

A mudança para o projeto da AVON permitiu-me, não só dedicar mais
tempo à minha família, como alcançar uma autonomia financeira que antes
não tinha. Consegui, na altura, pagar os estudos do meu filho e comprar
um carro novo! Atualmente continuo a viver exclusivamente da AVON, com
uma qualidade de vida muito boa! Para além de adorar ter os meus próprios
horários, o facto de ajudar as pessoas a ganharem dinheiro, através da
oportunidade AVON, é uma grande motivação! As pessoas conhecem e
adoram a marca, o que facilita muito o crescimento da minha equipa.
Sempre encaro que o sucesso da minha equipa é o meu sucesso!
Assim, cada pessoa que entra para a minha equipa é uma conquista. Aposto
no recrutamento contínuo mas, para chegar ao título onde estou hoje, o
segredo é treinar mais pessoas a serem como nós, dando apoio presencial
desde o primeiro dia e ensinado-as a conseguirem crescer a sua equipa.
É um negócio onde todos ganhamos!
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DIGA

sim À AVON

DIGA

sim À AVON

DIRETOR
EXECUTIVO
Mantenha-se como Diretor Executivo
por 5 CAMPANHAS CONSECUTIVAS
e GANHE O DIREITO DE USUFRUIR
deste carro por UM ANO!!
10

Diga Sim
11

DIGA

sim À AVON

Bónus

de Nomeação dentro de zona
Ganhe 15€ por cada novo Revendedor que
efetue uma primeira encomenda de valor
igual ou superior a 80€.
Bónus exclusivo a nomeações
dentro de zona do Sales Leader.

DIGA

Bónus

sim À AVON

Crescimento de Ativos

Após a sua primeira qualificação, e durante as 6 campanhas seguintes,
sempre que aumentar o número de Revendedores ativos da sua
1ª geração, face ao número máximo atingido anteriormente, ganha
50€ em cada uma dessas campanhas.

Se crescer a sua equipa em todas
as campanhas pode ganhar até 300€ .
Exemplo:

Bónus

Programa de Boas-Vindas
Para todas as nomeações

Por cada Revendedor que ganhe a Mala
Profissional, o Sales Leader ganha 20€.
Por cada Revendedor que ganhe a Pasta
com Calculadora, o Sales Leader ganha 20€.

Campanha
como titulado

Revendedores
Ativos

Bónus

1ª

5

--

2ª

7

5 0€ €

3ª

6

--

4ª

7

--

5ª

8

5 0€ €

6ª

10

5 0€ €

7ª

15

5 0€ €

T O TA L

200 €

Os ciclos são independentes.
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DIGA

sim À AVON

DIGA

sim À AVON

Regras

Coordenador

Líder

Dire tor

QUALIFICADORES
Para um Sales Leader se qualificar em qualquer título tem
de cumprir todos os qualificadores como se encontram no
quadro seguinte.
Níveis

1ª Ger.

2ª Ger.

3ª Ger.

Executivo

20

100.000 € + 3 Coordenadores

8%

8%

8%

Sénior

20

55.000 €

3 Líderes
+ 3 Coordenadores

8%

7%

7%

35.000 €

2 Líderes
+ 3 Coordenadores

8%

6%

6%

8%

5%

5%

Avançado

20

Vendas de
Grupo

Estrutura
1ª Ger.

Comissões

Ativos
1ª Ger.

1 Diretor + 3 Líderes

Júnior

20

20.000 €

1 Líder
+ 3 Coordenadores

Sénior

20

13.000 €

3 Coordenadores

8%

4%

4%

Avançado

20

7.500 €

2 Coordenadores

8%

3%

3%

Júnior

20

4.500 €

1 Coordenador

8%

2%

2%

Sénior

20

3.000 €

-

8%

1%

-

Avançado

10

1.500 €

-

7%

-

-

Júnior

5

700 €

-

5%

-

-

Vendas pessoais: Todos os títulos têm como qualificador 50€ (PRVP) mínimo de vendas pessoais.

As vendas pessoais contam para o total de vendas de Grupo
PRVP (preço recomendado de venda ao público) mas não
são comissionáveis. Todos os Sales Leaders, excetuando
candidatos, têm o máximo desconto comercial e duas
campanhas de crédito sobre as suas vendas pessoais a partir
da campanha a seguir à sua qualificação.
Ativos: entende-se como ativos todos os Revendedores
que tenham numa campanha vendas superior a zero
(produtos faturados deduzido de devoluções). Também
designado por Revendedor ativo.
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Vendas de Grupo: as vendas de grupo são calculadas
somando todas as vendas PRVP das 3 primeiras gerações
de todos os revendedores de um Sales Leader, incluindo as
vendas pessoais.

ESTRUTURA:
Títulos: Coordenador (C), Líder (L), Diretor (D)
Níveis: Júnior (J), Avançado (A), Sénior (S), Executivo (E)
Entende-se por estrutura o número e o tipo de Sales
Leaders necessários na primeira geração para
a qualificação em determinado título.
Quando um Sales Leader não atinge os qualificadores
necessários para ser Coordenador Júnior ele é
denominado de não qualificado.
Não qualificado: É um Sales Leader que tem mais de
6 campanhas dentro do plano de carreira AVON
e não atinge os qualificadores do primeiro título. Um
não qualificado pode receber bónus de Nomeação e
Bónus do programa de Boas-Vindas , mas já não recebe
comissões.
COMISSÕES:
As comissões são aplicadas sobre as vendas líquidas. A
percentagem a ser aplicada depende da geração dessas
vendas e do título em que o Sales Leader se qualifica.
O valor das devoluções de encomendas (parciais ou
totais) de um Revendedor vai deduzir ao total de vendas
PRVP e Vendas Líquidas de grupo em que a devolução
foi contabilizada.
Se uma encomenda de um Revendedor não for paga, e
essa encomenda tenha dado origem a uma determinada
comissão ao Sales Leader, este valor exato será
descontado ao valor a receber pelo Sales Leader.
BÓNUS:
Os Bónus de Nomeação e do programa de Boas-Vindas
são válidos para todos os títulos.
O Bónus Crescimento de Ativos está disponível apenas
uma vez, a partir da sua primeira qualificação como
Coordenador.

Se uma encomenda, na campanha que foi efectuada,
tiver dado origem a um bónus (nomeação ou programa
de boas-vindas), e posteriormente essa encomenda
for devolvida (totalmente, ou parcial caso esse valor
implicar ficar abaixo do valor necessário) esse bónus
será retirado ao valor total a receber pelo Sales Leader.
Se uma encomenda de um Revendedor não for paga,
e essa encomenda tenha dado origem a um bónus, o
valor do bónus será descontado ao valor total a receber
pelo Sales Leader.
Bónus Carro: Se um Sales Leader se mantiver qualificado
durante 5 campanhas consecutivas como Diretor
Executivo terá direito ao usufruto de um BMW 316D 5
portas durante 1 ano. O completo regulamento será,
apresentado separadamente.
RESCISÕES COMO SALES LEADER:
Um Sales Leader será rescindido
se for rescindido como Revendedor.
Um Sales Leader será rescindido se não se
qualificar durante 6 campanhas consecutivas.
Se em algum caso o Sales Leader não tiver qualquer
elemento no seu grupo, também será rescindido.
O Sales Leader também pode ser
rescindido por decisão da AVON.
Aquando da rescisão de um Sales Leader, o seu grupo
de Revendedores manter-se-á na geração que tinha
antes do Sales Leader ser rescindido, até 3 campanhas
após a rescisão como Sales Leader. Passado essas 3
campanhas o grupo será herdado para o Sales Leader/
Zone Manager acima.

REINCLUSÕES DE SALES LEADERS
Um Sales Leader após a sua rescisão, tem três
campanhas para ser reincluído e recuperar todos
os membros do grupo que ainda se encontrem não
rescindidos.
Se um Sales Leader for reincluído após 3 campanhas
deverá começar de ínicio o seu percurso no Plano de
Carreira.
Um Sales Leader para ser reincluído tem de apresentar
uma nomeação válida (contrato assinado, documentos
necessários e encomenda faturada)

CANDIDATOS
Um Sales Leader é candidato durante as suas primeiras
6 campanhas. Durante este período o candidato pode-se qualificar como Coordenador em qualquer altura.
Se um candidato se qualificar até à sua 3ª campanha
como Coordenador vai receber retroativamente as
comissões e bónus de nomeação, referente às suas
primeiras campanhas como candidato( primeira e/ou
segunda).
Se o candidato se qualificar após a sua 3ª campanha
como Coordenador receberá 1 ponto no programa
de indicação de nomes por cada nomeação que tiver
feito até então (com minimo de 80€), e receberá as
comissões e bónus referentes à campanha na qual está
qualificado.
Se o candidato não se qualificar até à sua 6ª campanha,
receberá um ponto no programa de indicação de nomes
por cada nomeação que tiver feito (com minimo de
80€). No final da 6ª campanha será rescindido como
Sales Leader.
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passos:

ra

i

1º Mês

Insp

Vamos conversar sobre o que necessita para alcançar os seus objetivos pessoais rumo ao sucesso.
Faça a sua agenda utilizando a tabela abaixo e inclua todas as atividades
necessárias (consulte a lista de atividades abaixo).

____________________________

Segunda

Terça

vid ar
n
o

Quarta

Quinta

Sexta

ormar

Próximos

DIGA

r

sim À AVON

Faça uma lista
de potenciais
candidatos para
serem Revendedores

I

nf

sim À AVON

C

DIGA

Sábado

Domingo

Lista de atividades:
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Aumente a sua lista de contactos pedindo recomendações a todas as pessoas que conhece,
e utilizando também o PIN (Programa de Indicação de Nomes).
Faça 1h30m de prospeção por dia
Faça uma lista de potenciais candidatos para serem Revendedores

Convide todos os potencias candidatos a saberem mais sobre a AVON
Peça ao seu Sales Leader/Zone Manager para lhe ensinar a nomear Revendedores
Peça ao seu Sales Leader/Zone Manager para lhe ensinar a fazer o T1 (treino de vendas 1)
Treine todos os seus novos Revendedores a venderem mais, para realizarem,
com sucesso, o Programa de Boas-Vindas.
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DIGA

sim À AVON

Próximos

DIGA

passos:

Continue a realizar
1h30m de prospeção
por dia

Siga o caminho para o sucesso através do conhecimento adquirido e continue a superar-se.
Faça a sua agenda utilizando a tabela abaixo e inclua todas as atividades
necessárias (consulte a lista de atividades abaixo).

2º Mês

____________________________

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Lista de atividades:
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sim À AVON

Continue a realizar 1h30m de prospeção por dia
Continue a pedir recomendações a todas as pessoas que conhece e a utilizar o PIN (Programa de Indicação de Nomes).
Faça trabalho com o seu Sales Leader/Zone Manager e consolide a sua nomeação
Faça trabalho com o seu Sales Leader/Zone Manager e consolide o seu T1 (treino de vendas 1)

Sexta

Sábado

Domingo

Aprenda como trabalhar com a sua Página de internet AVON
Aprenda a gerir a sua equipa no fecho de campanha
Aprenda a usar as ferramentas/relatórios que a AVON lhe disponibiliza
para analisar os seus resultados e saber fazer um plano de ação.
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DIGA

sim À AVON

Próximos

DIGA

passos:

Continue a fazer o seu
planeamento para os
próximos 3 meses.

Agora já tem experiência suficiente, continue a concretizar os seus sonhos e a inspirar a sua equipa.
Faça a sua agenda utilizando a tabela abaixo e inclua todas as atividades
necessárias (consulte a lista de atividades abaixo).

3º Mês

sim À AVON

____________________________

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Lista de atividades:
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Faça uma lista de todas as pessoas que são potenciais Sales Leaders
Convide todos os potenciais Sales Leaders para fazer 1h30m de prospeção consigo
Ensine os seus novos candidatos a fazer prospeção e a utilizar o PIN (Programa de Indicação de Nomes).
Ensine os seus novos candidatos a nomear

Ensine os seus novos candidatos a fazer o T1 (treino de vendas 1)
Realize reuniões de balanço de campanhas com todos os seus Sales Leaders
Explore o Website da AVON para conseguir ensinar os seus novos Revendedores
21

DIGA

sim À AVON

DIGA

sim À AVON

Organize aqui o seu Caminho para o sucesso.
Dedique 1h30 por DIA à AVON
Faça prospeção ativamente e garanta 5 novos Revendedores por campanha
Partilhe a oportunidade AVON em todas as ocasiões

Nomeações Rescisões

Equipa
Total

Revendedores
1ª inatividade

Revendedores
Perigo de
Rescisão

Motive os seus Revendedores a alcançarem o Programa de Boas-vindas
Controle os seus resultados
Defina os seus próprios objetivos
Revendedores
Ativos

Média de
encomenda
PRVP

Vendas
de Grupo
PRVP

Título

Lucro
Comissão Vendas
Pessoais

Bónus

Ganhos
Totais

1ª Cp
2ª Cp
3ª Cp
4ª Cp
5ª Cp
6ª Cp
7ª Cp
8ª Cp
9ª Cp
Legenda:
Revendedores Ativos: Revendedores com vendas maiores que zero
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Ganho Total das 9 Campanhas:
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DIGA

sim À AVON

DIGA

Treino

Treino

Como fazer Prospeção:

O poder do 3 e a lista de contatos:
LISTA DE PESSOAS A CONVIDAR:
Reveja/ Faça a sua lista de pessoas a convidar
e adicione todas as pessoas possíveis.

FERRAMENTAS A USAR:
T-shirt AVON; Identificador pessoal; Bijutaria e acessórios AVON;
produtos de demonstração; caneta; folhas de registo para anotar
todos os contactos; Kit de nomeação.
DEVERÁ DISTRIBUIR:
Folhetos de prospeção com os seus contatos; amostras e brochuras;
LOCAL:
Deverá escolher um local com bastantes pessoas ou com muitas lojas,
por forma a poder abordar o maior número de pessoas possível.
EXPECTATIVAS:
Numa 1h30m deverá conseguir, pelo menos, 1 novo Revendedor.

3 Passos para ter sucesso:

. Fazer 1h30m por dia de prospeção
. Trabalhar em parceria com o seu
Sales Leader/Zone Manager
. Não pergunte se a pessoa quer ser

APOIO:
Nas suas primeiras prospeções deverá estar, sempre, acompanhado
pelo seu Sales Leader/Zone Manager, para receber formação.

revendedor, demonstre-lhe, antes,
os benefícios inerentes à atividade,
e ajude a pessoa a decidir.

EXEMPLO DE ABORDAGEM:
Olá, bom dia, deixe-me oferecer-lhe uma amostra da AVON.
Sou a Raquel Almeida, Coordenadora da Avon. Posso perguntar-lhe o seu nome?
Ana Silva.
Ana Silva, muito gosto em conhecê-la. Reparei que tem muito cuidado com a sua apresentação
e que usa maquilhagem. Esta amostra é do baton Perfect Kiss, que deixa os lábios suaves e volumosos.
Convido-a a experimentá-lo, para que possa sentir os seus fantásticos efeitos!
Eu já experimentei alguns produtos da Avon, mas já foi há algum tempo...

PARTILHE A OPORTUNIDADE:
Convide-as para uma reunião
e partilhe a sua história de sucesso, por forma
a inspirá-las para a oportunidade de ganho com a AVON.
CHAVE PARA O SUCESSO:
Faça perguntas ! Lembre-se que fazer perguntas
irá dar-lhe mais informação sobre as aspirações
e necessidades da pessoa.
EXEMPLO DE PERGUNTAS ABERTAS:

O que gostarias de comprar se o dinheiro não fosse problema?
Como está a tua situação profissional?
Quais são as tuas principais aspirações/preocupações?
Quando gostarias de comprar _________ (computador, carro, etc) que desejas?
O que farias com o dinheiro extra?
EXEMPLO DE PERGUNTAS PARA LEVAR AO SIM:
Gostarias de comprar os teus produtos favoritos da Avon com desconto?
Queres que te explique como a Avon
me tem ajudado a pagar as minhas contas?
Era interessante para ti saberes como podes conseguir
um dinheiro extra por mês, conciliando com o teu trabalho?

Muito bem, Ana Silva! E neste momento qual é a sua actividade?
Estou desempregada há quase um ano.

Sei que queres ter um negócio próprio! E...
se te disser que consegues fazer isso sem qualquer
investimento inicial, estarias interessado em saber mais?

Para começar a ganhar dinheiro com a Avon preciso, apenas, de lhe explicar como funciona o negócio
e de lhe entregar as ferramentas de trabalho, de forma gratuita! Encontramo-nos amanhã, ou no dia seguinte?

Era interessante para ti
saberes como podes conseguir
um dinheiro extra por mês,
conciliando com o teu trabalho?

(perguntas que não podem ser respondidas com apenas uma palavra - sim ou não)

Qual foi a última vez que viu uma brochura da Avon?
Foi no meu antigo trabalho... tinha uma colega que levava sempre uma brochura para nós vermos.

Tenho uma excelente oportunidade para si, para que possa ganhar dinheiro, sem qualquer investimento inicial,
apenas partilhando as fantásticas promoções da brochura Avon com todas as pessoas que conhece.
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sim À AVON

Deixa-me partilhar contigo o meu sucesso com a Avon,
que me permitiu alcançar a minha liberdade financeira.

25

DIGA

sim À AVON

DIGA

Treino

Treino

Programa de Boas-vindas:

Como recrutar novos candidatos:

APRESENTE ADEQUADAMENTE O PROGRAMA DE BOAS-VINDAS:
Lembre-se sempre que o Programa de Boas-Vindas é um incentivo muito
atrativo para todos os recém chegados. Destaque o que podem ganhar por
campanha, por cada ciclo de 3 campanhas, e por todas as 6 campanhas.
DEFINA AS EXPECTATIVAS:
Tente definir as expectativas corretas. Use os dois níveis de vendas (nível de
80€ e de 200€ ) para incentivar os seus Revendedores a venderem mais.
FAÇA UMA LISTA DE NOMES ADICIONAIS
UTILIZANDO TODOS OS MEIOS DE PESQUISA
(recomendações de amigos e familiares, prospeção, redes sociais, etc):
Procure conhecer e partilhar as fantásticas promoções da próxima brochura,
usando amostras, mostrando produtos comprados em demonstração e fale
sobre o apoio dado pela AVON.
DÊ O MELHOR APOIO A TODOS OS SEUS NOVOS REVENDEDORES:
A melhor forma de prestar apoio aos seus novos revendedores, e garantir
que estes realizam, com sucesso, o programa de boas-vindas, é realizando
todos os passos/treinos de venda. Utilize, para o efeito, todas as ferramentas
que a Avon coloca ao seu dispor.
E NÃO SE ESQUEÇA...
Se os seus revendedores forem bem acompanhados
inicialmente, vão estar mais motivados e capacitados
para venderem e, assim, com o sucesso dos
mesmos, irá ganhar 40€ em bónus!
(bónus do programa de Boas-Vindas).
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FAÇA PROSPEÇÃO:
A melhor forma de assegurar que tem mais potenciais Candidatos é mantendo
o seu recrutamento ativo e garantindo 5 Novos Revendedores por campanha.
FAÇA UMA LISTA COM TODOS OS POTENCIAIS SALES LEADERS:
Reveja a sua lista de pessoas conhecidas e adicione mais pessoas.
Analise a lista dos seus Revendedores, e veja aqueles que podem ser Sales Leaders.
FAÇA SEMPRE:

. A nomeação, presencialmente
. Um telefonema de acompanhamento
2-3 dias após a nomeação

. O treino de vendas 1, uma semana
após ter feito a nomeação

SAIBA COMO MOTIVAR OS SEUS REVENDEDORES A SEREM SALES LEADERS:
Vá ao seu site AVON, e assista ao video de treino
(O meu negócio > Programa de Coordenadores)
http://www.avon.com.pt/SLSuite/leadershipStatus.page
USE AS FERRAMENTAS CORRETAS:
Mostre a todas as pessoas possíveis o folheto de prospeção de Sales Leaders
e apresente-o de forma correta e motivadora salientando os potenciais ganhos.
AGENDE A SUA PRIMEIRA 1H30m DE PROSPEÇÃO
Com os seus potenciais novos Sales Leaders.
ENSINE A VENDER A OPORTUNIDADE AVON:
Seja o formador dos seus candidatos,
mostre-lhes como fazer prospeção,
a nomear e a desenvolver novos Revendedores.
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Comissões:

Os meus planos para o futuro

Coordenador

E DEFINA O QUE QUER GANHAR!

Lí der

Dire tor

ACREDITE EM

DIGA SIM À
AVON

Níveis

Ativos
1ª Ger.

Executivo

20

Sénior

20

Avançado

Vendas de
Grupo

Estrutura
1ª Ger.

Comissões
1ª Ger.

2ª Ger.

3ª Ger.

100.000 € + 3 Coordenadores

1 Diretor + 3 Líderes

8%

8%

8%

55.000 €

3 Líderes
+ 3 Coordenadores

8%

7%

7%

20

35.000 €

2 Líderes
+ 3 Coordenadores

8%

6%

6%

Júnior

20

20.000 €

1 Líder
+ 3 Coordenadores

8%

5%

5%

Sénior

20

13.000 €

3 Coordenadores

8%

4%

4%

Avançado

20

7.500 €

2 Coordenadores

8%

3%

3%

Júnior

20

4.500 €

1 Coordenador

8%

2%

2%

Sénior

20

3.000 €

-

8%

1%

-

Avançado

10

1.500 €

-

7%

-

-

Júnior

5

700 €

-

5%

-

-

Bónus:
Bónus de Nomeação dentro de zona 15€
Bónus Programa de Boas-Vindas - 1º ciclo 20€ ; 2º ciclo 20€
Bónus Crescimento de Ativos até 300€

DIGA
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SIM é a resposta à felicidade

SIM é o possível no impossível
SIM é a diferença entre aquele que apenas sonha e aquele que
concretiza
SIM é realizar a viagem de sonho hoje e não qualquer dia
SIM é a coragem que deixa os medos para trás e põe os
sonhos à frente
SIM é pegar no telefone ou bater à porta de um possível
interessado, com a crença de que vai valer a pena
SIM é o motor que faz com que
não desista de lutar pelos seus sonhos
SIM é o sorriso de contentamento quando compra um novo
par de sapatos ou quando guia o carro dos seus sonhos
SIM é o som da esperança que inspira as pessoas e faz com que o sigam
SIM está no DNA de qualquer Líder

DIGA SIM!

comece como um hobby, construa novos relacionamentos todos os
dias e esteja preparado para construir o seu negócio de sucesso!

Para seu apoio e suporte:
Nome:
AVON Cosméticos, Lda Sociedade por Quotas; Registada na C.R.C de Sintra
Pessoa Coletiva Nº 501 241 159; Capital Social: 528.825,53 Euros.

Email.:

Caso tenha alguma dúvida, fale connosco: contactcenter@avon.com

Tel.:

39602 - Junho 2013

SIM é o entusiasmo, aventura, liberdade e realização pessoal

