


HISTORIA SUKCESU NASZYCH ZAPACHÓW

Witaj w Akademii Perfumiarstwa 
Avon, w której zyskasz 
potężną dawkę wiedzy na 

temat naszych marek zapachowych. 
Wszystko po to, by ułatwić Ci ich 
sprzedaż. Znajdziesz tu wszystkie 
informacje, których najbardziej 
potrzebujesz – począwszy od tego, 
dlaczego Twój klient pokocha 
perfumy Avon, aż do najlepszych 
trików sprzedażowych, które pomogą 
Ci zwiększyć zyski. Zanim jednak 
poznasz szczegóły dotyczące 
naszych zapachów, chcemy wyjawić 
Ci sekrety ich jakości - niektóre mogą 
Cię zaskoczyć, ale mamy nadzieję,  
że wszystkie Cię zainspirują:

• Avon powstał na gruncie 
perfumiarstwa i obecnie ma już ponad 
130 lat doświadczenia w tworzeniu 
zapachów! 130 lat temu, wędrowny 
sprzedawca książek i, jak się później 
okazało, wizjonerski założyciel Avon, 
David H. McConnell odkrył, że jego 
klientki, od sprzedawanych przez 
niego produktów wolą pachnące 
prezenty, które rozdawał im w ramach 
promocji. Idąc tym tropem, opracował 
własne, piękne perfumy i zatrudnił 
zespół kobiet do ich sprzedaży. Tak 
właśnie narodził się Avon!

• Avon współpracuje z najlepszymi 
domami zapachowymi na 
świecie. Wszystkie nasze perfumy 

projektowane są przez światowej 
klasy perfumiarzy, którzy przy 
tworzeniu perfum Avon pracują 
tak samo, jak podczas kreowania 
zapachów luksusowych marek. 

• W Avon dokładamy wszelkich starań, 
aby nasze perfumy były produktami 
najwyższej jakości, a wiele z naszych 
najlepiej sprzedających się marek ma 
udowodnioną trwałość od rana do 
wieczora. 

• Nasze perfumy zdobyły wiele 
branżowych nagród. Dla przykładu,  
Eve Duet jest naszym najbardziej 
uznanym zapachem, który zdobył 
aż 4 różne nagrody w branży 
kosmetycznej za innowacyjne 
opakowanie z podwójnym końcem 
oraz za technikę nakładania warstw. 

Jesteśmy dumni z tego, że historia 
zapachów Avon pełna jest sukcesów. 
Nie byłyby one możliwie, gdyby nie  
Wy – nasze oddane Ambasadorki 
Piękna i Wasi lojalni klienci. Dziękujemy 
za to, że jesteście i życzymy Wam 
wszystkiego, co najlepsze podczas 
tej niesamowitej podróży po świecie 
zapachów. 

Wasz





MARKA I PRODUKT
Full Speed, woda toaletowa

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Dreszcz emocji i siła

KATEGORIA ZAPACHOWA
Fougère – cytrusowa

SEKRET ZAPACHU
Zaprojektowany przy użyciu 
ekskluzywnego Akordu Adrenaliny, 
pobudza emocje i uwalnia pachnącą 
świeżość już od pierwszej kropli.

NUTY ZAPACHOWE
Schłodzony akord wódki, cyprys, 
drzewo sandałowe

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Zaprojektowany z myślą o budzeniu 
ekscytacji, Full Speed stworzono na 
bazie wyjątkowego Akordu Adrenaliny, 
który sprawia, że zapach jest liderem 
sprzedaży wśród męskich perfum 
Avon.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Full Speed to zapach, który nie 
zawodzi. Dlaczego? Przez swoją 
długotrwałość. Na podstawie testów, 
którym go poddano udowodniono,  
że zapach trwa od rana do wieczora.

2. Full Speed został przetestowany wraz 
z czołowym męskim konkurentem 
z kategorii premium. Kupując go 
w atrakcyjnej cenie, możesz na własnej 
skórze przekonać się o jego wysokiej 
jakości.

3. Jako najlepiej 
sprzedająca się 
marka męska 
Avon, Full 
Speed cieszy 
się zaufaniem, 
dzięki czemu 
jest idealnym 
pomysłem
na prezent.

FULL SPEED TO NASZA NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCA SIĘ 
MARKA MĘSKA. TO ZAPACH Z UDOWODNIONĄ
DŁUGOTRWAŁOŚCIĄ, KTÓRY STWORZONO Z MYŚLĄ  
O MĘŻCZYZNACH KOCHAJĄCYCH SZYBKOŚĆ  
I ADRENALINĘ.





MARKA I PRODUKT
Segno, woda perfumowana

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Pewny siebie i wyrafinowany

KATEGORIA ZAPACHOWA
Drzewno – aromatyczna

SEKRET ZAPACHU
Wykonane z najwyższej jakości 
składników, Avon Segno to mocne 
połączenie aromatów wetiwera i skóry, 
które emanuje głębią i ciepłem.
To prawdziwie wyrafinowana 
kompozycja, stworzona by trwać.

NUTY ZAPACHOWE
Wetiwer, whisky, skóra

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Luksusowy zapach dla pewnych siebie 
mężczyzn pragnących robić wrażenie, 
którego nie da się zapomnieć.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Znakomity, wysokiej jakości zapach 
z udowodnioną trwałością, wykonany 
przy użyciu składników premium.

2. Segno to zapach skomponowany 
przez najlepszych perfumiarzy z branży 
w celu stworzenia nowoczesnego 
męskiego zapachu światowej klasy.

3. Jako najbardziej wyrafinowany męski 
produkt firmy Avon (doskonały zapach
i świetne opakowanie), jest idealnym 
prezentem na specjalne okazje.

SEGNO ZOSTAŁO OPRACOWANE PRZY WSPÓŁPRACY 
Z JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH NA ŚWIECIE DOMÓW 
ZAPACHOWYCH I PRZETESTOWANE POD KĄTEM
DOSKONAŁEJ JAKOŚCI W PORÓWNANIU Z CZOŁOWYM 
KONKURENTEM W BRAZYLII*. PERFUMY CECHUJE
8-GODZINNA TRWAŁOŚĆ.

*Źródło: Badanie ilościowe przeprowadzone  
na terenie Brazylii w marcu 2018 roku. 





MARKA I PRODUKT
Musk, woda toaletowa

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Pewny siebie, poszukujący przygód, 
silny

KATEGORIA ZAPACHOWA
Aromatyczno - fougère

SEKRET ZAPACHU
Musk Marine zawiera Akord Oceanu 
inspirowany siłą wody, która 
odzwierciedla świeżość i chłodną 
męskość z czystym i zimnym 
akcentem.

NUTY ZAPACHOWE
Świeża lawenda, ciepły mech dębowy, 
zimna mięta

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Idealny na co dzień, orzeźwiający 
zapach, który przywołuje na myśl 
aromat morskiej bryzy.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Musk został stworzony przez jeden 
z wiodących na świecie domów 
zapachowych.

2. By uzyskać najwyższy poziom 
świeżości utrzymujący się przez
cały dzień, zaoferuj klientowi żel pod 
prysznic i dezodorant wraz z wodą 
toaletową - zwiększy to twoje zyski. 

3. Musk to idealna propozycja, gdy 
klient chce wypróbować zapach Avon 
w przystępnej cenie.

AVON MUSK JEST NASZĄ TRZECIĄ NAJLEPIEJ 
SPRZEDAJĄCĄ SIĘ MĘSKĄ MARKĄ ZAPACHOWĄ  
NA ŚWIECIE. SIĘGNIĘCIE PO AVON MUSK TO ŚWIETNY 
WYBÓR. POTWIERDZA TO FAKT, ŻE ZAPACH TEN 
KUPUJĄ MILIONY OSÓB NA CAŁYM ŚWIECIE.





MARKA
Today Tomorrow Always

IDEA MARKI
Trylogia Today Tomorrow Always jest 
wyrazem prawdziwej miłości.
Od pierwszego spojrzenia aż do chwili, 
gdy dwie osoby decydują się być razem 
na zawsze. Każdy zapach z kolekcji 
inspirowany jest innym etapem miłości.

PRODUKT
Today dla niej, woda perfumowana

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Romantyczny, optymistyczny, 
czarujący

KATEGORIA ZAPACHOWA
Kwiatowa

SEKRET ZAPACHU
Elegancki kwiat Neroli ukryty w sercu 
zapachu. Neroli przez wieki wiązany 
był z czystością i wiecznością. Czy 
wiesz, że potrzeba aż 1000 kg płatków, 
aby stworzyć zaledwie 1 kg olejku 
eterycznego użytego w tym zapachu? 
To wyjątkowy składnik perfum.

NUTY ZAPACHOWE
Neroli, frezja, płatki hibiskusa, drzewo 
sandałowe

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Ponadczasowa, świetlista kompozycja 
zapachowa, która oddaje piękno 
prawdziwej miłości.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. To zapach stworzony przez 
jednego z najwybitniejszych mistrzów 
perfumiarstwa na świecie – Oliviera 
Crespa, który tworzy zapachy także  
dla najbardziej luksusowych marek.

2. Zaoferuj klientce wypróbowanie 
balsamu do ciała i żelu pod prysznic
z tej samej linii. Zapach będzie uwodził 
jeszcze bardziej, gdy zostanie nałożony 
na skórę warstwowo, a ty, sprzedając 
zestaw, zwiększysz swoje zyski.

TODAY TO KLASYCZNA WODA PERFUMOWANA 
ROZPOZNAWALNA DZIĘKI SWOJEJ WYJĄTKOWOŚCI 
I SPRAWDZONEJ TRWAŁOŚCI. STWORZONA PRZEZ
ŚWIATOWEJ SŁAWY MISTRZA PERFUMIARSTWA OLIVIERA 
CRESPA, Z PIĘKNYM I RZEŚKIM KWIATEM NEROLI W SERCU. 
NASI KLIENCI WYBIERAJĄ ZAPACH TODAY OD 15 LAT.





MARKA
Today Tomorrow Always

IDEA MARKI
Trylogia Today Tomorrow Always jest 
wyrazem prawdziwej miłości. 
Od pierwszego spojrzenia aż do chwili, 
gdy dwie osoby decydują się być razem 
na zawsze. Każdy zapach z kolekcji 
inspirowany jest innym etapem miłości.

PRODUKT
Tomorrow dla niej, woda perfumowana

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Romantyczny i ekscytujący

KATEGORIA ZAPACHOWA 
Orientalno – drzewna

SEKRET ZAPACHU
Urzekający zapach 
z charakterystycznym składnikiem – 
kwiatem Neroli, otoczony wyjątkowym 
aromatem paczuli indonezyjskiej. 
To perfumy, które roztaczają aurę 
romantyzmu.

NUTY ZAPACHOWE
Neroli, paczula, jaśmin indyjski, żywice 
orientalne

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU 
Klasyczna, pełna romantyzmu, ale 
i tętniąca życiem woda perfumowana 
kochana przez miliony kobiet na 
świecie. 

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Poinformuj klientkę, że TTA Tomorrow 
jest stworzony przy użyciu luksusowych 
składników, dzięki czemu jego woń trwa 
od rana do wieczora – wypróbuj sama, 
by poczuć jakość zapachu. 

2. Poinformuj klientkę, że to 
zapach stworzony przez jednego 
z najwybitniejszych mistrzów 
perfumiarstwa na świecie – Oliviera 
Crespa, który jest kreatorem zapachów 
najbardziej luksusowych marek.

3. Wyjaśnij klientce, 
że Tomorrow 
jest częścią jednej  
z najznamienitszych 
kolekcji 
zapachowych 
Avon.

TOMORROW JEST CZĘŚCIĄ TRYLOGII ZAPACHOWEJ 
TODAY, TOMORROW, ALWAYS - KLASYCZNEJ 
I PONADCZASOWEJ KOLEKCJI, KTÓRA WYRÓŻNIA SIĘ 
WŚRÓD NASZYCH NAJLEPSZYCH PERFUM. TOMORROW  
TO BOGATY I DŁUGOTRWAŁY ZAPACH, KTÓRY UTRZYMUJE 
SIĘ NA SKÓRZE PRZEZ CAŁY DZIEŃ.





MARKA
Today Tomorrow Always

IDEA MARKI
Trylogia Today Tomorrow Always jest 
wyrazem prawdziwej miłości. 
Od pierwszego spojrzenia aż do chwili, 
gdy dwie osoby decydują się być razem 
na zawsze. Każdy zapach z kolekcji 
inspirowany jest innym etapem miłości.

PRODUKT
TTA Always dla niej, woda 
perfumowana

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Romantyczny i kobiecy

KATEGORIA ZAPACHOWA
Kwiatowo-owocowa

SEKRET ZAPACHU
Co może być lepszym symbolem 
miłości od pięknej róży? Avon Always 
to romantyczny, kwiatowy zapach 
spleciony z aromatu bułgarskich róż 
i charakterystycznego akcentu Neroli 
w sercu, wzmocniony przez muśniętą 
promieniami słońca morelę, który 
oddaje ciepło niekończącej się relacji. 
To zapach miłości, która trwa wiecznie. 

NUTY ZAPACHOWE
Morela, róża, neroli

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Klasyczna, elegancka i wdzięczna 
kobieca woda perfumowana, unikalna 
dla Avon i uwielbiana przez kobiety od 
15 lat.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. TTA Always to zapach, który 
stworzono z luksusowych składników, 
by trwał od rana do wieczora – 
wypróbuj go na sobie, by poczuć jego 
jakość.

2. Poinformuj 
klientkę, że to 
zapach stworzony 
przez jednego 
z najwybitniejszych 
mistrzów 
perfumiarstwa 
na świecie – 
Oliviera Crespa, 
który jest 
kreatorem 
zapachów 
najbardziej 
luksusowych 
marek.

ALWAYS TO TRZECI ZAPACH MIŁOSNEJ TRYLOGII 
AVON. TO WODA PERFUMOWANA O UDOWODNIONEJ 
WYSOKIEJ JAKOŚCI, KTÓREJ WYJĄTKOWY ZAPACH 
TRWA PRZEZ CAŁY DZIEŃ.





MARKA I PRODUKT
Far Away, woda perfumowana

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Czarujący, zmysłowy, orientalny 

KATEGORIA ZAPACHOWA
Kwiatowo-orientalna

SEKRET ZAPACHU
Długotrwały, kwiatowo-orientalny 
zapach, który przenosi cię 
w fascynującą podróż w nieznane. 
Dzięki sekretnemu akcentowi, który ma 
swoje źródło w wanilii z Madagaskaru, 
perfumy te otaczają aurą zmysłowego 
wyrafinowania.

NUTY ZAPACHOWE
Wanilia z Madagaskaru, frezja, jaśmin, 
piżmo waniliowe

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Far Away to orientalny zapach, który 
urzeka i dodaje wyrafinowania, 
skupiając uwagę otoczenia na tobie.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Weź ze sobą flakonik zapachu, aby 
klientka mogła poczuć jego woń na 
skórze przed zakupem. 

2. Poinformuj klientkę, że Far Away 
został stworzony przy współpracy 
z jednym ze światowej klasy 
perfumiarzy, który kreuje także 
zapachy dla wielu luksusowych marek.

3. Przedstaw Far Away jako najlepiej 
sprzedający się zapach Avon; wspomnij, 
że Far Away to zapach marzycielski, 
zmysłowy i lekko tajemniczy. Zapewnia 
fascynującą ucieczkę w nieznane za 
każdym razem, gdy go używasz.

FAR AWAY TO NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCA SIĘ MARKA 
PERFUM AVON Z 27 BUTELKAMI KUPOWANYMI 
NA ŚWIECIE W KAŻDEJ MINUCIE. TA ZMYSŁOWA 
KOMPOZYCJA ZAPACHÓW PRZEZNACZONA JEST DLA 
URZEKAJĄCYCH KOBIET, KTÓRE PRAGNĄ EMANOWAĆ 
TAJEMNICZOŚCIĄ, WDZIĘKIEM I PEWNOŚCIĄ SIEBIE. 





MARKA I PRODUKT
Far Away Rebel, woda perfumowana

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Wyrazisty, zadziorny i autentyczny

KATEGORIA ZAPACHOWA
Kwiatowo-owocowa

SEKRET ZAPACHU
Unikalne połączenie nut czekolady 
i słonego karmelu okraszonych 
wyrazistymi akcentami to ponętne 
splecenie zapachów słodkich 
i niesfornych - idealne dla zadziornej 
kobiety. 

NUTY ZAPACHOWE
Krem Cassis, kwiat pomarańczy, likier 
porzeczkowy, słony karmel z czekoladą

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Uzależniający zapach, który pozwoli ci 
wyrazić siebie.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Weź ze sobą butelkę perfum, 
aby klientka mogła wypróbować 
je na skórze przed zakupem. W ten 
sposób może poczuć zapach na sobie 
i przekonać się o jego wysokiej jakości.

2. Poinformuj klientkę, że Far Away 
Rebel został opracowany przy 
współpracy ze światowej sławy 
mistrzami perfumiarstwa, którzy 
tworzą zapachy dla wielu luksusowych 
marek.

3. Powiedz klientce, że Far Away Rebel 
to hit sprzedażowy – na całym świecie 
sprzedaje się aż 22 butelki tego 
zapachu na minutę.

FAR AWAY REBEL TO WYJĄTKOWA KOMPOZYCJA 
POCHODZĄCA Z BESTSELLEROWEJ KOLEKCJI ZAPACHÓW 
AVON. PERFUMY FAR AWAY REBEL BYŁY JEDNYM 
Z NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCYCH SIĘ ZAPACHÓW AVON  
DLA KOBIET W 2018 ROKU.





MARKA 
Attraction

PRODUKT
Woda perfumowana (dla niej) i woda 
toaletowa (dla niego) 

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Zmysłowy i ponętny

KATEGORIA ZAPACHOWA 
Dla niej: drzewno - owocowa, 
Dla niego: drzewno - ambrowa

SEKRET ZAPACHU
Stworzony po to, by wzmagać siłę 
wzajemnego przyciągania, ten kuszący 
zapach, zawierający ekskluzywny 
magnetyczny akord piżmowy, to tajna 
broń w sztuce uwodzenia. 

NUTY ZAPACHOWE
Dla niej: magnetyczny akord piżma, 
bursztynowa wanilia, czarna porzeczka 
Dla niego: magnetyczny akord piżma, 
drzewo bursztynowe, korzeń imbiru

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Jedyne w swoim rodzaju, zmysłowe 
perfumy, które kierują wszystkie 
spojrzenia w twoją stronę.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Attraction dla niej ma znakomite, 
długotrwałe rezultaty, co udowodniono 
podczas testów konsumenckich po  
8 godzinach noszenia zapachu. 

2. Zapach Avon Attraction działa 
jeszcze lepiej, gdy jest noszony przez 
oboje partnerów - to wprost idealny 
prezent dla par! Sprzedaż 
zapachów w duecie 
pozwala ci na 
uzyskanie wyższego 
zysku. 

3. Pozwól swoim 
klientom 
poznać moc
Attraction - 
zostaw im próbki. 
Niech twoi 
klienci poznają 
siłę zajemnego 
przyciągania!

ATTRACTION TO JEDNA Z NASZYCH BESTSELLEROWYCH 
MAREK. ZAPACH AVON ATTRACTION TRWA OD RANA DO 
WIECZORA, DZIĘKI CZEMU JEST TAJNĄ BRONIĄ W GRZE 
WZAJEMNEGO PRZYCIĄGANIA. TESTY PRZEPROWADZONE 
NA 350 PARACH UDOWADNIAJĄ, ŻE TO PIERWSZE 
PERFUMY AVON, KTÓRE UATRAKCYJNIAJĄ CIĘ W OCZACH 
OSOBY, KTÓREJ PRAGNIESZ*. *Źródło: badania przeprowadzone na 

terenach USA, Rosji i Brazylii pośród 350 
pozostających w związkach par.





MARKA 
Attraction

PRODUKT
Woda perfumowana (dla niej) 
i woda toaletowa (dla niego) 

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Zmysłowy i uzależniający

KATEGORIA ZAPACHOWA
Dla niej: orientalno - owocowa, 
Dla niego: orientalno - fougère

SEKRET ZAPACHU
Zaprojektowany z ekskluzywnym 
skórzanym akordem w sercu, by 
tworzyć budzące zmysły przyciąganie.
 
NUTY ZAPACHOWE
Dla niej: uzależniający akord skóry, 
upojna śliwka, zmysłowy jaśmin 
Dla niego: wciągający akord skóry, 
ostry czarny pieprz, świeża lawenda

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Pierwsza para zapachów Avon 
z wyjątkowym, odważnym akcentem 
skórzanym, który wywołuje niemożliwą 
do odparcia siłę wzajemnego 
przyciągania i budzi 5 zmysłów. 

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Podkreśl, że to świetny prezent dla par, 
aby zwiększać ich atrakcyjność 
i wzmagać wzajemny magnetyzm. 
Sprzedaż obu zapachów zwiększy 
twoje zyski.

2. Perfumy Attraction Sensation zostały 
przetestowane wśród par, a 80% 
z nich po użyciu zapachu stwierdziło, 
że zwiększyła się między nimi siła 
wzajemnego przyciągania.

3. 98% par przyznało, że dzięki użyciu 
zapachu, ich partner wydał im się 
bardziej pociągający.

ATTRACTION SENSATION TO NASZA PIERWSZA PARA 
ZAPACHÓW DLA NIEJ I DLA NIEGO, KTÓRA BUDZI 
WSZYSTKIE 5 ZMYSŁÓW. TE INNOWACYJNE PERFUMY 
STWORZONO PO TO, BY WZMACNIAĆ FIZYCZNE OZNAKI 
WZAJEMNEGO PRZYCIĄGANIA MIĘDZY PARTNERAMI.





MARKA I PRODUKT
Eve Duet, woda perfumowana

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Zmysłowy i uzależniający

KATEGORIA ZAPACHOWA
Zapach radosny: kwiatowo – owocowa 
Zapach zmysłowy: kwiatowo – drzewna

SEKRET ZAPACHU
Sekretny składnik obu wód to 
amazońska lilia wodna. Ten 
niesamowity kwiat zmienia swój kolor 
o świcie i o zmierzchu, roztaczając
o każdej porze zupełnie inną woń.

NUTY ZAPACHOWE
Zapach radosny: muśnięta słońcem 
klementynka, lilia wodna,
Zapach zmysłowy: dzika śliwka, lilia 
wodna, kwiat paczuli

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Uznany przez specjalistów z branży za 
unikalny i innowacyjny, ten zapachowy 
duet został stworzony po to, by można 
było go nosić na dwa sposoby – 
osobno lub wspólnie – dla uzyskania 
niepowtarzalnego zapachu.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Zaproponuj klientce nakładanie 
Eve Duet warstwowo, by stworzyć 
swój własny, niepowtarzalny zapach. 
Warstwowa aplikacja perfum to 
obecnie jeden z najgorętszych trendów. 
Dzięki Eve Duet klientka otrzymuje dwa 
zapachy w jednym.

2. Wyjaśnij, że obie strony Eve 
Duet są wykonane z najlepszych 
składników, a zapachy są długotrwałe
– zostało to potwierdzone w testach 
konsumenckich.

3. Zademonstruj, jak łatwo można 
nakładać oba zapachy. Przekaż 
klientce próbki Eve Duet, aby mogła 
sprawdzić zapachy przed dokonaniem 
zakupu.

PIERWSZY ZAPACH AVON Z DWIEMA KOŃCÓWKAMI, 
NASZ NR 1 W 2018 ROKU. ZDOBYWCA WIELU ŚWIATOWYCH 
NAGRÓD BRANŻOWYCH, W TYM PODCZAS CEREMONII 
WRĘCZANIA NAGRÓD FIFI („OSKARÓW” BRANŻY 
ZAPACHOWEJ) W WIELKIEJ BRYTANII W 2018 ROKU. 





MARKA I PRODUKT
Little Black Dress, woda perfumowana

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Elegancki i wyrafinowany

KATEGORIA ZAPACHOWA
Orientalno – kwiatowa

SEKRET ZAPACHU
Sekretem perfum jest ich doskonała 
kompozycja. Zapach otwiera subtelna 
woń wiciokrzewu, natomiast ukryty 
w jego sercu ylang-ylang dodaje blasku 
i wyrafinowania. Zmysłowe ciepło 
mlecznego drewna zatopione w bazie 
zapachu otula i dodaje elegancji. 

NUTY ZAPACHOWE
Wiciokrzew, ylang-ylang, drewno 
mleczne

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Little Black Dress jest niezbędną 
częścią garderoby każdej kobiety 
z klasą - dodaje szyku i elegancji, którą 
może zapewnić tylko ponadczasowa, 
mała czarna sukienka.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Little Black Dress to długotrwały 
zapach, dzięki któremu możesz czuć się 
elegancko przez cały dzień.

2. Aby nadać zapachowi jeszcze 
większą moc, zaoferuj klientce balsam 
i spray do ciała. Sprzedaż zestawu 
pozwoli ci zwiększyć swój zysk. 

3. Ponadczasowy charakter zapachu 
sprawia, że idealnie pasuje on na każdą 
okazję. Świetnie sprawdzi się też jako 
elegancki prezent.

LITTLE BLACK DRESS TO KLASYKA. TO PERFUMY, KTÓRE 
POWINNA MIEĆ NA SWOJEJ TOALETCE KAŻDA KOBIETA. 
TO ZAPACH, KTÓRY UWODZI I JEDNOCZEŚNIE DODAJE 
ELEGANCJI. 





MARKA 
Rare Pearls, woda perfumowana

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Świetlny, romantyczny, wyrafinowany

KATEGORIA ZAPACHOWA
Kwiatowa

SEKRET ZAPACHU
Rare Pearls to perfumy, które 
podkreślają kobiecy blask dzięki 
kwiatowej kompozycji zroszonej nutą 
romantyzmu. 

NUTY ZAPACHOWE
Magnolia, drewno różane, sandałowiec

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU 
Prawdziwa perła wśród zapachów, 
ponadczasowa kompozycja 
najlepszych nut, która pozwoli ci 
podkreślić najbardziej kobiecą stronę 
twojej osobowości. 

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Poinformuj klientkę, iż perfumy zostały 
wykonane z cennych składników, dzięki 
czemu ich woń będzie jej towarzyszyć 
od rana do wieczora. 

2. Powiedz klientce, że Rare Pearls 
to zapach stworzony przy użyciu 
składników tej samej jakości co 
perfumy konkurentów, ale w znacznie 
niższej cenie.

3. Pamiętaj o tym, że to zapach 
nowoczesny i ponadczasowy zarazem. 
Unikalny i niezwykły – tak, jak twoja 
klientka.

RARE PEARLS JEST CZĘŚCIĄ WYJĄTKOWEJ KOLEKCJI 
ZAPACHOWEJ RARE, SKOMPONOWANEJ  
Z NAJBARDZIEJ UNIKALNYCH I CENNYCH SKŁADNIKÓW. 
TO PONADCZASOWE PERFUMY, KTÓRE PRZYPADNĄ  
DO GUSTU KAŻDEJ ROMANTYCZCE. 





MARKA I PRODUKT
Rare Flowers Night Orchid, woda 
perfumowana

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Wyrafinowany, urzekający, 
majestatyczny

KATEGORIA ZAPACHOWA
Kwiatowo-orientalna

SEKRET ZAPACHU
Znajdująca się w sercu perfum czarna 
orchidea to niezwykły kwiat, który 
do wzrostu potrzebuje specjalnej 
temperatury i natężenia światła. 
To właśnie ta rzadka roślina odpowiada 
za wyjątkowy charakter zapachu. 

NUTY ZAPACHOWE
Gorzka pomarańcza, czarna orchidea, 
egzotyczna gardenia

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Podobnie jak rzadki kwiat, ten 
zapach oferuje bogate doznania - 
poświęć chwilę na pełny rozkwit tych 
majestatycznych perfum,  
a nie pożałujesz.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Poinformuj klientkę, że zapach 
został stworzony z rzadkich i cennych 
składników, dzięki czemu utrzymuje się 
na skórze od rana do wieczora. 

2. Perfumy stworzono z tych samych 
wysokiej jakości składników, co 
perfumy konkurencji, ale 
w znacznie niższej cenie.

3. To idealny zapach na specjalne 
okazje, na wieczór lub jako 
wyrafinowany prezent.

RARE FLOWERS NIGHT ORCHID TO PIERWSZA 
EDYCJA KOLEKCJI ZAPACHOWEJ RARE FLOWERS, 
DO STWORZENIA KTÓREJ WYBRANO NAJBARDZIEJ 
UNIKALNE I NAJCENNIEJSZE KWIATY ŚWIATA.





MARKA I PRODUKT
Pur Blanca, woda toaletowa

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Świeży, urzekający, subtelny

KATEGORIA ZAPACHOWA
Świeżo-kwiatowa 

SEKRET ZAPACHU
Czysty i prosty zapach o perfekcyjnej 
równowadze białej frezji i musującej 
mięty wodnej, urzekająco spleciony 
z aromatem peonii i białej róży – idealny 
na co dzień. 

NUTY ZAPACHOWE
Biała frezja, peonia, biała róża

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Pur Blanca to prosty, ale elegancki 
zapach na co dzień, stanowiący 
pochwałę małych przyjemności.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Pur Blanca to subtelny, ale efektowny 
zapach. To najlepszy wybór, by zawsze 
czuć się naturalnie piękną.

2. Zapach ten został stworzony przez 
jednego z najlepszych perfumiarzy na 
świecie.

3. Pur Blanca to jeden z naszych 
najczęściej wybieranych zapachów 
 na co dzień.

PUR BLANCA TO NASZA BESTSELLEROWA MARKA, 
KTÓRĄ WYBIERAJĄ KOBIETY NA CAŁYM ŚWIECIE. 
PROPONUJĄC PROSTOTĘ I ELEGANCJĘ BEZ ZBĘDNEGO 
WYSIŁKU, PUR BLANCA SPRZEDAJE SIĘ W MILIONACH 
SZTUK ROCZNIE. 





MARKA I PRODUKT 
Incandessence, woda perfumowana 

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU 
Świetlisty, ciepły, kobiecy

KATEGORIA ZAPACHOWA
Kwiatowa 

SEKRET ZAPACHU 
Zainspirowany świetlistą aurą słońca, 
Incandessence został stworzony ze 
szlachetnych białych kwiatów, które 
zmieniają zapach podczas wschodu 
i zachodu słońca, a także w ciągu dnia.

NUTY ZAPACHOWE
Bergamotka, mimoza, róża, kremowe 
piżmo

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Kwiatowy zapach, który podkreśla 
twoje piękno i wewnętrzny blask. 

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Incandessence to czarujący zapach, 
który unosi się w pomieszczeniu nawet, 
gdy z niego wychodzisz. 

2. Incandessence został opracowany 
przez jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych domów 
zapachowych w świecie, który tworzy 
także marki niszowe. 

3. Incandessence jest mieszanką 
cennych składników zapachowych, 
takich jak: bergamotka, róża i mimoza.

INCANDESSENCE TO JEDEN Z UKOCHANYCH ZAPACHÓW 
KLIENTEK AVON Z POTWIERDZONĄ DŁUGOTRWAŁOŚCIĄ. 
TO CIEPŁE I URZEKAJĄCE PERFUMY, IDEALNE DLA KOBIET 
PEŁNYCH OPTYMIZMU.





MARKA I PRODUKT 
Eve Truth, woda perfumowana

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU 
Naturalny, prawdziwy, kobiecy 

KATEGORIA ZAPACHOWA 
Kwiatowo-drzewna 

SEKRET ZAPACHU 
Ten wyjątkowy zapach stworzono  
po to, by podkreślać twoje prawdziwe 
ja. Hipnotyzująca nuta soczystej 
karamboli, rozwijana łagodnym 
aromatem różowej frezji i zamknięta 
akordem drewna cedrowego 
wprowadza w pozytywny nastrój  
i dodaje spokoju. 

NUTY ZAPACHOWE
Karambola, różowa frezja, drzewo 
cedrowe

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
To perfumy, które wyzwalają radość 
płynącą z bycia sobą. 

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Aby zapach Eve Truth trwał od rana 
do wieczora, a skóra była przyjemnie 
wypielęgnowana, zaproponuj klientce 
zakup balsamu do ciała, perfumetki 
i dezodorantu z tej samej linii - zwiększy 
to twoje zyski.

2. Eve Truth to unikalny zapach 
zamknięty w pięknym flakonie – 
idealnie nadaje się na gustowny 
prezent.

EVE TRUTH TO WYJĄTKOWY ZAPACH POCHODZĄCY 
Z UWIELBIANEJ PRZEZ KOBIETY NA CAŁYM ŚWIECIE 
KOLEKCJI AVON EVE. UNIKALNA, KWIATOWO-DRZEWNA 
KOMPOZYCJA PODKREŚLA KOBIECĄ SIŁĘ I NATURALNE 
PIĘKNO. 





MARKA I PRODUKT 
Eve Confidence, woda perfumowana

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU 
Nowoczesny, profesjonalny, subtelny

KATEGORIA ZAPACHOWA 
Drzewno-orientalna

SEKRET ZAPACHU 
Ten optymistyczny zapach 
skomponowany z najwyższej jakości 
składników stworzono po to, by dodać 
ci pewności siebie i utrwalić w pamięci 
ważne chwile. Niebanalna kompozycja 
otwierana przez kwiat Frangipani, 
połączony z soczystą energią 
czerwonych owoców, na bazie słodkich 
nut waniliowo-drzewnych, pomaga 
zamienić dzień pełen wyzwań w pasmo 
sukcesów. 

KLUCZOWE SKŁADNIKI 
Kwiat Frangipani, eliksir z czerwonych 
owoców, wanilia z Madagaskaru

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
To optymistyczne perfumy 
o zdecydowanym, kobiecym zapachu, 
które zwiększą twoją pewność siebie. 

PORADY SPRZEDAŻOWE 
1. Aby zapach Eve Confidence 
trwał od rana do wieczora, a skóra 
była przyjemnie wypielęgnowana, 
zaproponuj klientce zakup balsamu  
do ciała, perfumetki i dezodorantu  
z tej samej linii - zwiększy to twój zysk.

2. Eve Confidence to wyjątkowy  
zapach zamknięty w pięknym  
flakonie – idealnie nadaje się na 
elegancki prezent. 

EVE CONFIDENCE TO PROMIENNY ZAPACH POCHODZĄCY 
Z UWIELBIANEJ PRZEZ KOBIETY NA CAŁYM ŚWIECIE 
KOLEKCJI AVON EVE. WYJĄTKOWA KOMPOZYCJA NUT 
ZAPACHOWYCH POMOŻE CI UWIECZNIĆ W PAMIĘCI 
CHWILE PEŁNE SUKCESÓW. 





MARKA I PRODUKT 
Perceive, woda perfumowana

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU 
Zmysłowy, urzekający, harmonijny

KATEGORIA ZAPACHOWA 
Kwiatowo-orientalna

SEKRET ZAPACHU 
Fascynująca kompozycja zapachowa 
stworzona przez światowej sławy 
perfumiarzy przy użyciu wysoko 
skoncentrowanych esencji 
zapachowych. Świeże nuty frezji, 
splecione z akordami gruszki, różowych 
goździków i piżma sprawiają, że czujesz 
się spokojnie i zmysłowo. 

NUTY ZAPACHOWE 
Frezja, gruszka, piżmo

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU 
Wykreowany przez światowej sławy 
perfumiarzy, zmysłowy zapach, który 
tworzy aurę wewnętrznej równowagi 
i harmonii. 

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Aby zapach Perceive trwał od rana 
do wieczora, a skóra była przyjemnie 
wypielęgnowana, zaproponuj klientce 
zakup balsamu do ciała, perfumetki 
i dezodorantu z tej samej linii - zwiększy
to twoje zyski.

2. Wyjątkowy zapach Perceive, 
uwielbiany przez miliony kobiet na
całym świecie, to świetny pomysł 
na prezent.

PERCEIVE TO JEDEN Z NASZYCH BESTSELLEROWYCH 
ZAPACHÓW DLA KOBIET. PERFUMY TE, ZAINSPIROWANE 
POCZUCIEM SPOKOJU I WEWNĘTRZNEJ HARMONII, 
ZOSTAŁY SKOMPONOWANE PRZY UŻYCIU WYSOKIEJ 
JAKOŚCI SKŁADNIKÓW.





Emilie Coppermann, 
kreatorka zapachu 

Artistique Iris Fétiche

MARKA I PRODUKT
Artistique – Iris Fétiche

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Otulający, marzycielski, elegancki

KATEGORIA ZAPACHOWA
Kwiatowo-orientalna

SEKRET ZAPACHU
Perfumeryjne arcydzieło, które 
w magiczny sposób pozwala 
wyczarować w pamięci wspomnienia 
minionego lata. 

NUTY ZAPACHOWE
Irys, delikatne nuty liściaste, wanilia

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Zapach stworzony przez znaną 
francuską kreatorkę perfum, 
Emilie Coppermann, przy użyciu 
irysa - jednego z najcenniejszych 
perfumeryjnych składników, by 
przywoływać magiczne wspomnienia 
za każdym razem, gdy go używasz.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Poinformuj klientkę, że wszystkie 
perfumy z kolekcji Artsitique to wody 
perfumowane, które długo utrzymują
się na skórze.

2. Wyjaśnij, że składniki użyte w każdym
z zapachów z kolekcji Artistique, to 
jedne z najcenniejszych używanych 
w branży perfumeryjnej.

3. Podziel się z klientką historią każdego
perfumiarza i tym, czym inspirował
się podczas tworzenia zapachu z tej
kolekcji.

W SERCU PERFUMERYJNEGO ŚWIATA, WE FRANCJI, 
SPECJALIŚCI AVON PRACOWALI ZE SŁAWNYMI 
PERFUMIARZAMI, BY POWOŁAĆ DO ŻYCIA KOLEKCJĘ 
ZAPACHÓW ARTISTIQUE PARFUMIERS. W JEJ RAMACH, 
MISTRZOWIE SZTUKI PERFUMERYJNEJ OSOBIŚCIE KREUJĄ 
ZAPACHY, TWORZONE JEDYNIE Z NAJCENNIEJSZYCH 
SKŁADNIKÓW.





MARKA I PRODUKT
Artistique – Patchouli Indulgence

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Intrygujący, hipnotyzujący, elegancki 

KATEGORIA ZAPACHOWA
Kwiatowo-szyprowa

SEKRET ZAPACHU
Fascynujące doznanie zapachowe, 
które pozwala uchwycić radość ukrytą 
w niesamowitych przygodach.

NUTY ZAPACHOWE
Paczula, egzotyczne przyprawy, 
delikatne kwiaty.

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Francuska kreatorka perfum 
Alexandra Carlin wykorzystała 
niejednoznaczny składnik, paczuli, do 
stworzenia fascynującego zapachu 
Artistique Patchouli, który oddaje 
aurę magicznego wieczoru na 
wietnamskim Hoi An.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Poinformuj klientkę, że wszystkie 
perfumy z kolekcji Artistique to wody 
perfumowane, które długo utrzymują 
się na skórze.

2. Polecaj klientce inne zapachy na 
różne okazje. Każda z klientek może 
potrzebować wszystkich trzech 
zapachów z kolekcji – w zależności od 
okazji.

3. Podziel się z klientką historią każdego
perfumiarza i tym, czym inspirował
się podczas tworzenia zapachu z tej
kolekcji.
 

 

W SERCU PERFUMERYJNEGO ŚWIATA, WE FRANCJI, 
SPECJALIŚCI AVON PRACOWALI ZE SŁAWNYMI 
PERFUMIARZAMI, BY POWOŁAĆ DO ŻYCIA KOLEKCJĘ 
ZAPACHÓW ARTISTIQUE PARFUMIERS. W JEJ RAMACH, 
MISTRZOWIE SZTUKI PERFUMERYJNEJ OSOBIŚCIE KREUJĄ 
ZAPACHY, TWORZONE JEDYNIE Z NAJCENNIEJSZYCH 
SKŁADNIKÓW.

Alexandra Carlin, 
kreatorka zapachu 

Patchouli Indulgence 





MARKA I PRODUKT
Artistique – Magnolia en Fleurs

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Radosny, urzekający, tajemniczy

KATEGORIA ZAPACHOWA
Kwiatowo-zielona

SEKRET ZAPACHU
To czarująca symfonia zapachowa 
zwiastująca nadejście wiosny.

NUTY ZAPACHOWE
Chińska magnolia, nuty rosy, miękkie 
piżmo.

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Do stworzenia tego zapachu, słynny 
francuski perfumiarz Maurice Roucel 
użył kwiatu magnolii, by uczcić radosne 
nadejście wiosny, wraz z kwitnieniem 
tego kwiatu w ogrodach Palais-Royal 
w Paryżu.

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Poinformuj klientkę, że wszystkie 
perfumy z kolekcji Artsitique to wody 
perfumowane, które długo utrzymują 
się na skórze.

2. Polecaj klientce różne zapachy na 
różne okazje. Każda z klientek może 
potrzebować wszystkich trzech 
zapachów z kolekcji – w zależności od 
okazji.

3. Podziel się z klientką historią każdego
perfumiarza i tym, czym inspirował
się podczas tworzenia zapachu z tej
kolekcji.
 

 

W SERCU PERFUMERYJNEGO ŚWIATA, WE FRANCJI, 
SPECJALIŚCI AVON PRACOWALI ZE SŁAWNYMI 
PERFUMIARZAMI, BY POWOŁAĆ DO ŻYCIA KOLEKCJĘ 
ZAPACHÓW ARTISTIQUE PARFUMIERS. W JEJ RAMACH, 
MISTRZOWIE SZTUKI PERFUMERYJNEJ OSOBIŚCIE KREUJĄ 
ZAPACHY, TWORZONE JEDYNIE Z NAJCENNIEJSZYCH 
SKŁADNIKÓW.
 

Maurice Roucel,  
kreator zapachu  

Magnolia en Fleurs





MARKA I PRODUKT
Far Away, woda perfumowana  
Far Away Glamour

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Efektowny i wyrafinowany

KATEGORIA ZAPACHOWA
Kwiatowo - orientalna

SEKRET ZAPACHU
Ujawniając swoje ekscytujące „ja” 
z hipnotyzującymi owocowymi 
akordami i uzależniającymi nutami 
kwiatowymi, ten zapach zabierze cię 
w niezapomnianą podróż w świat 
wspomnień z twoich najpiękniejszych 
podróży. 

NUTY ZAPACHOWE
Czarna porzeczka, wanilia 
z Madagaskaru, czarne piżmo

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Elegancki i uwodzicielski zapach, który 
wyzwala wokół ciebie niesamowitą 
aurę – wszędzie tam, gdzie się 
pojawiasz. 

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Weź ze sobą butelkę zapachu, 
aby klientka mogła wypróbować 
go na skórze przed zakupem. W ten 
sposób może poczuć zapach na sobie 
i doświadczyć jego wysokiej jakości.

2. Poinformuj klientkę, że Far Away 
Glamour został opracowany przy 
współpracy ze światowej sławy 
mistrzami perfumiarstwa, którzy 
tworzą zapachy dla wielu luksusowych 
marek.

3. Przedstaw klientce zapach Far 
Away Glamour jako ten, który 
pomoże jej przenieść się do świata 
perfumeryjnego wyrafinowania.  

FAR AWAY GLAMOUR TO WYJĄTKOWA, ELEGANCKA 
I LEKKO TAJEMNICZA KOMPOZYCJA ZAPACHOWA 
POCHODZĄCA Z BESTSELLEROWEJ KOLEKCJI ZAPACHÓW 
FAR AWAY OD AVON.





MARKA I PRODUKT
Wild Country, woda toaletowa

OSOBOWOŚĆ ZAPACHU
Mocny, autentyczny, odważny

KATEGORIA ZAPACHOWA
Fougère - orientalna

SEKRET ZAPACHU
Zapach uwodzi świeżością kolendry 
i nut ziołowych. W połączeniu 
z wyrazistym akordem skóry i ambry 
tworzy niesamowitą mieszankę, której 
nie sposób się oprzeć.

NUTY ZAPACHOWE
Kolendra, lawenda szerokolistna, nuty 
skóry

JEDNO ZDANIE O ZAPACHU
Mocny, autentyczny i unikalny zapach 
inspirowany Dzikim Zachodem 
i westernami. 

PORADY SPRZEDAŻOWE
1. Zaopatrz się w próbki – pozwól 
klientce przetestować zapach 
i zaprezentować go swojemu 
partnerowi. Na podstawie próbki, 
łatwiej będzie jej ocenić trwałość 
zapachu. 

2. Zaproponuj klientce kosmetyki 
do pielęgnacji ciała o tym samym, 
niezwykłym aromacie Wild Country 
- dezodorant oraz żel do mycia ciała 
i włosów. 

WILD COUNTRY TO ZDECYDOWANA I NOWOCZESNA 
KOMPOZYCJA ZAPACHOWA DLA MĘŻCZYZNY  
O NIEPOSKROMIONEJ NATURZE, KTÓRY NIE BOI 
SIĘ ŻYĆ WEDŁUG WŁASNYCH ZASAD, ZAMKNIĘTA 
W PRZYCIĄGAJĄCYM UWAGĘ, ORYGINALYM FLAKONIE 
INSPIROWANYM BUTELKĄ WHISKY. 




