Cosmetica Ariadne

Word een AVON Consulente

Welkom bij AVON
Wat leuk dat je interesse hebt om AVON producten te verkopen als Consulente onder Team AVON
Cosmetica Ariadne!

Wij zijn Eleftheria & Bjørn, eigenaren van AVON Cosmetica Ariadne en verkopen al jaren lang de
producten van AVON. Sinds 2019 nemen wij ook weer consulentes aan in Nederland & België om
zo samen AVON nog groter te maken! Het worden van een consulente is gratis.
Als je meer wilt weten over AVON Cosmetica Ariadne, klik dan hier.
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AVON in Nederland & België, hoe kan dit?
AVON heeft zich jaren geleden officieel terug getrokken uit Nederland & België, waardoor het niet
meer mogelijk was om AVON in deze landen te verkopen. Gelukkig hebben we een manier
gevonden om dit nu via AVON Duitsland alsnog te kunnen doen.
AVON Duitsland levert niet rechtstreeks naar Nederland & België. We werken daarom met een
tussenpersoon op de grens van Nederland en Duitsland die de pakketten van alle consulentes in
ontvangst neemt van AVON en vervolgens doorstuurt naar Nederland & België.

Wat betekent dit voor mij als Nederlandse of Belgische consulente?
• De campagne boekjes en het systeem waar je bestellingen plaatst is in het Duits. Schrik niet, het
systeem is erg makkelijk en Duitse kennis is niet nodig;
• Je betaalt verzendkosten voor de dozen die naar Nederland en België verstuurd worden (de
kosten hiervan zie je verderop in dit document). Uiteraard betaal je geen verzendkosten als je de
dozen ophaalt bij de tussenpersoon;
• Je kunt niet gebruik maken van je “eigen AVON-shop” aangeboden door AVON Duitsland,
aangezien daar alleen klanten kunnen afrekenen die in Duitsland wonen en dus een Duits
adres hebben. Uiteraard kun je zelf wel gewoon actief zijn op social media of zelf een webshop
opzetten.
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AVON Campagnes
AVON werkt met maandelijkse
campagnes. Elke maand is er een nieuwe
campagne (dus campagne 1 is in januari,
campagne 2 in februari, enz). Als
consulente kun je fysieke campagne
boekjes bestellen, die je kunt uitdelen
aan je klanten. Ook is er altijd een online
versie te vinden, de link voor de huidige
campagne is altijd hetzelfde:
https://de.avon-brochure.com/#page/1
Deze link kun je nu al inkijken en ook
altijd met jouw klanten delen.
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Wat zijn de kortingen die je krijgt als consulente?
AVON werkt met staffelkortingen. Hoe meer je verkoopt, hoe hoger je korting is. De kortingen
percentages vanaf 2021 zijn als volgt:
Staffel 1 (10%):
Staffel 2 (15%):
Staffel 3 (25%):
Staffel 4 (35%):

€0,- tot €84,99
€85,- tot €169,99
€170,- tot €339,99
alles boven de €340,-

Alle bestellingen die je plaatst in één campagne tellen bij elkaar op, dit werkt als volgt.
Stel je plaats een eerste bestelling van €150,-. Dit betekent dat je voor die bestelling een korting
krijgt van 15% (staffel 2). Plaats je in dezelfde campagne nog een bestelling van €250,-, dat zit je op
een totaal van €400,- (€150,- van de eerste bestelling + €250,- van de tweede bestelling). Dat
betekent dat je voor je tweede bestelling een korting krijgt van 35% procent (staffel 4). Het is dus
slim om altijd zo veel mogelijk bestellingen te verzamelen voor je eerste bestelling.
Het fijne is dat je in de volgende campagne jouw behaalde korting van de vorige campagne direct
meeneemt. Heb je dus in je vorige campagne 35% korting behaald? Dan krijg je in je volgende
campagne direct 35% korting op je bestellingen. Bestel je in die campagne dan maar voor €180,(wat normaal dus staffel 3 is), dan begin je in de volgende campagne met een korting van 25%
(staffel 3).
Bestel je een campagne niet? Dan begin je de volgende campagne weer met 10%.
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Kan ik ook meer dan 35% korting krijgen?
Ja, dat kan zeker! Je krijgt als consulente per campagne een AKTUELL.
De AKTUELL is een boekje met kortingen en acties s
peciaal voor jou als consulente. Ook vind je hier de
productcodes om samples/staaljes te bestellen van producten. Daarnaast staat hier ook informatie
over nieuwe producten die in volgende campagnes gelanceerd worden. De kortingen in de AKTUELL kunnen voor jouw als consulente soms oplopen tot wel 50%!
Dit boekje deel je dus niet met jouw klanten.
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Hoe plaats ik straks als consulente een bestelling?
Wanneer je toegelaten bent als consulente, krijg je van ons een uitleg hoe je een bestelling plaatst en betalingen doet in jouw AVON Consulente account. Dit doe je allemaal via het systeem van
AVON Duitsland.
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Wat zijn de verzendkosten?
Voor bestellingen boven de €50,- rekent AVON Duitslands geen verzendkosten naar de
tussenpersoon. Bestel je onder de €50,-? Dan rekent AVON Duitsland €4,50 voor de verzending
naar de tussenpersoon. Deze komt direct bij je bestelling te staan.
Je hebt in Nederland de keuze om je bestelling onverzekerd of verzekerd te verzenden. Wij raden
aan je bestelling altijd te verzekeren. Doe je dit niet en je bestelling raakt kwijt of beschadigd tijdens
het bezorgen van PostNL, dan krijg je niks terug. Zendingen naar België zijn standaard verzekerd.
Verzendkosten naar Nederland
•
•
•
•

€7,25 per doos (onverzekerd)
€8,- per doos (verzekerd tot €100,- inkoopwaarde)
€8,55 per doos (verzekerd tot €250,- inkoopwaarde)
€9,35 per doos (verzekerd tot €500,- inkoopwaarde)

Verzendkosten naar België
• €11,- per doos (verzekerd tot €500,- inkoopwaarde)
Deze verzendkosten betaal je niet in je AVON account, maar hier krijg je van AVON Cosmetica
Ariadne een factuur van. Na betaling van deze factuur stuurt de tussenpersoon jouw bestelling op
en zul je deze vaak één werkdag later ontvangen.
Mocht je er voor kiezen om je bestelling op te halen, dan kan dat. Het adres is:
Im Mühlenfeld 31
46446 Emmerich am Rhein
Laat voordat je jouw bestelling gaat ophalen dit altijd aan ons weten! Doe je dit niet, dan heb je
kans dat je voor een dichte deur staat.
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Hoelang duurt het voordat ik mijn bestelling ontvang na het plaatsen?
Wij adviseren om de bestelling altijd op dinsdag voor 11:00 te plaatsen. In 9/10 gevallen heb je
jouw bestelling dan vrijdag binnen.
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Prijsprogramma
AVON heeft naast de kortingen ook nog een prijsprogramma per campagne.
Beginners prijsprogramma
Wanneer je begint als consulente krijg je voor de eerste drie campagnes een “Welkoms Prijsprogramma”. Je moet dan elke campagne een bepaald bestellingsdoel halen. Dit kan er zo uitzien:
Campagne 1: Bestel voor minstens €95,- om 1 gratis product te krijgen (product staat erbij
vermeld)
Campagne 2: Bestel voor minstens €130,- om 6 gratis producten te krijgen (producten staan erbij
vermeld)
Campagne 3: Bestel voor minstens €195,- om 9 gratis producten te krijgen (producten staan erbij
vermeld)
Normale prijsprogramma
Na je eerste drie campagnes doe je mee met het normale prijsprogramma. Deze werkt, net zoals de
campagne korting, in staffels. Elke campagne zijn er nieuwe prijzen te winnen.
Op de volgende pagina zie je een voorbeeld van het normale prijsprogramma van Campagne 1 in
2021.
Let op, je kunt maar één prijzenpakket gratis bestellen, dus zorg dat je bij je laatste bestelling kijkt
op welk totaal bedrag zit om te bepalen welk gratis pakket je kunt mee bestellen. Daarnaast moet
je minstens 2 keer bestellen in een campagne om in aanmerking te komen voor één van de gratis
pakketten.
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Praktische informatie
1. Om er voor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk gaat, raden wij aan dat je je klanten direct laat
betalen als ze een bestelling plaatsen.
2. In 2020 hebben sommige consulentes de pech gehad dat AVON hun bestelling heeft
geannuleerd. Vaak had dit te maken met het te laat versturen van een bestelling of betaling.
Wij raden om uiterlijk 2 dagen voor het einde van de campagne jouw laatste bestelling en betaling te doen. Wil je het toch op de laatste dag doen? Zorg dan dat je bestelling + betaling binnen
is voor 19:00 op de laatste dag.
Zo weet je zeker dat je jouw bestelling binnen krijgt.
3. De prijzen in de AKTUELL staan vast. Kortingen gelden dus niet op die prijzen.
4. Je kan zoveel bestellen van een campagne als je wilt. Elke bestelling moet echter wel minimaal
€50,- zijn. Hou in de gaten dat producten die niet op voorraad zijn niet meetellen voor het
minimale bedrag van €50,-.
5. Producten uit de AKTUELL kunnen maar 1x per AKTUELL besteld worden (behalve als het
anders staat vermeld)
6. Producten uit de AKTUELL en uitverkoop kunnen niet teruggestuurd worden (tenzij ze
beschadigd zijn)
7. Klachten over jouw bestelling kunnen alleen verwerkt worden als ze binnen 1 week na
ontvangst van je bestelling ingediend worden. Dit kan via AVON Cosmetica Ariadne.
8. Als je producten terug wilt sturen naar AVON, dan moet je dit doen binnen 2 maanden 		
na het plaatsen van de order. Dit kan via het “RUECKSENDEFORMULAR” (deze kun je 		
vinden op de achterkant van de factuur van je bestelling)
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9. Er kunnen altijd fouten in het boekje staan en/of de Aktuell. Wanneer deze worden gevonden,
zal er een bericht geplaatst worden bij “Meine Info” -> “Meine Nachrichten”.
Hou dit goed in de gaten. Als je een verkeerd product besteld terwijl dit al bij Nachrichten stond,
dan kun je deze niet meer ruilen. Ons advies is om altijd goed te kijken bij Nachrichten en naar
de beschrijving van het artikel te kijken wanneer je het artikelnummer toevoegt aan je bestelling.
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Platform voor consulentes
Wil je ook een plekje op ons eigen consulenten platform www.avonconsulente.nl? Dat kan!
Je hebt hier je eigen pagina die je met jouw klanten kunt delen en waar ze hun bestelling op kunnen
plaatsen.
Wij vragen voor het onderhoud van dit platform €5,- per maand per consulente. Dit is geheel
vrijblijvend en maandelijks opzegbaar. Mocht je dit interessant vinden, laat dit ons dan weten bij je
aanmelding.
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Ik wil mij aanmelden als consulente!
Als je na het lezen van deze informatie nog steeds een consulente wilt worden dan willen we je
vragen om Bjørn een e-mail te sturen op consulentes@avoncosmetica.nl met drie data + tijdstippen
waarop je telefonisch bereikbaar bent. Bjørn zal je dan bellen om een en ander door te spreken en al
je vragen te beantwoorden. Na dit gesprek wordt het inschrijfproces gestart.
1. Je stuurt een kopie van jouw paspoort of ID naar consulentes@avoncosmetica.nl (zorg dat alle
hoeken van het document zichtbaar zijn en de foto scherp is).
2. Wij vullen het Duitse inschrijfformulier in (let op, hier staat het adres van de tussenpersoon op)
en sturen deze naar je op via de email.
3. Je print het formulier uit, ondertekent deze en maakt hier een duidelijk foto van. Alle hoeken van
het document moeten zichtbaar zijn en niks mag “vaag” zijn. Je kunt het ondertekende document
dan terug sturen naar consulentes@avoncosmetica.nl.
4. Wij sturen het formulier op naar AVON en wachten op het bericht van AVON waarin staat dat je
toegelaten bent.
5. Je krijgt van ons een uitleg van hoe het systeem werkt, hoe je bestellingen kunt plaatsen en hoe
je een betaling kunt doen.
6. Voor alle vragen of problemen die je hebt kunt je altijd contact opnemen met Bjørn. Hij is jouw
aanspreekpunt voor vragen tijdens je tijd als consulente.
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Welkom bij onze AVON familie!

