
Edycja wiosna 2020



PiNowa 
przygoda 
od nowa!  

Wiosenna edycja 
programu PiN
„Punkty i Nagrody”

Kampanie 6-9/2020



POWITAJ 
WIOSNĘ Z PiN-EM
Kampanie 6-9/2020

Jeszcze prostsze zasady! 
Jeszcze więcej możliwości! 

JAK TO DZIAŁA?

•  Robisz zakupy

•  Zbierasz punkty

•   Wymieniasz punkty na 

     fantastyczne nagrody

PROSTE PRAWDA?
ZACZNIJ PiN-OWAĆ JUŻ DZIŚ! 



KIEDY MOŻESZ PiN-OWAĆ?

Wiosenna edycja PiN rozpoczyna się
w kampanii 6/2020 i trwa do kampanii
10/2020 włącznie.

Twoje punkty naliczają się 
w kampaniach 6-9/2020. 
W kampanii 10/2020 możesz jedynie 
wymienić niewykorzystane punkty 
na nagrody.

CO NOWEGO

•  Nowy, dodatkowy próg punktowania  
- teraz łatwiej możesz zdobyć punkty!

•  Brak ograniczeń odbioru nagród  
na poziomach



JAK ZDOBYWAĆ PUNKTY?
Tak prosto, jak zawsze! A w tej odsłonie PiN-u czekają  
jeszcze atrakcyjniejsze nagrody za – UWAGA – niższą  
kwotę wydaną na zakupy! Obniżony próg kwotowy to  
łatwiejsze PiN-owanie i jeszcze większa radość ze zdobyczy.

Wystarczy, że zrobisz zakupy za min. 250 zł. 
I już! Punkt dla ciebie… a właściwie 100! 
Im większe zakupy, tym więcej punktów na twoim koncie. 
Dodatkowe punkty otrzymasz za zakup wskazanych  
nowości (szczegóły na ostatnich stronach przewodnika).

ZA CO ZDOBYWASZ PUNKTY 
W KAŻDEJ KAMPANII? 

100 PUNKTÓW za zakupy 

                                             na kwotę min. 250 zł

200 PUNKTÓW za zakupy 

                                               na kwotę min. 350 zł

400 PUNKTÓW za zakupy 

                                               na kwotę min. 800 zł

300 PUNKTÓW za zakupy 

                                               na kwotę min. 500 zł
LUB

LUB

LUB

Tak prosto, jak zawsze! A w tej odsłonie PiN-u czekają 
jeszcze atrakcyjniejsze nagrody za – UWAGA – niższą 
kwotę wydaną na zakupy! Obniżony próg kwotowy to 
łatwiejsze PiN-owanie i jeszcze większa radość ze zdobyczy.

Im większe zakupy, tym więcej punktów na twoim koncie. 
Dodatkowe punkty otrzymasz za zakup wskazanych 
nowości (szczegóły na ostatnich stronach przewodnika).

ZA CO ZDOBYWASZ PUNKTY 

zł

 350 zł

 800 zł

 500 zł
PUNKTÓW 

EKSTRA 
za zakup 

wskazanych 
nowości

+ 100



PiN-UJESZ – ZYSKUJESZ!

Punkty zebrane podczas zakupów  
możesz wymieniać na nagrody  
w dowolnej chwili –od rozpoczęcia  
programu do kampanii 10/2020 włącznie.  

Aby odebrać nagrodę z poziomu 1  
wystarczy zaledwie 400 punktów!
Możesz też zaczekać i uzbierać więcej
punktów, by sięgnąć po coś ekstra, czyli
wymarzone nagrody z wyższych poziomów.
Są aż 4!

    NAGRODA Z POZIOMU 1
                                           – odbierz za      400 
                                                                           PUNKTÓW

 
                         NAGRODA Z POZIOMU 2
                                           – odbierz za      800 
                                                                           PUNKTÓW 

 
                         NAGRODA Z POZIOMU 3
                                           – odbierz za      1200 
                                                                           PUNKTÓW

 
                         NAGRODA Z POZIOMU 4
                                           – odbierz za      1600 
                                                                           PUNKTÓW



NAGRODY 
POZIOM 1 400 

PUNKTÓW

Zapach damski 
Mesmerize Black
50 ml

Zniewalająca kompozycja  
świeżej mandarynki, zmysłowego 
jaśminu i ciepłych nut drzewnych 
 to esencja czystej zmysłowości.

Zestaw Far Away dla Niej

Orientalny, zmysłowy zapach dla pewnej siebie, 
odważnej kobiety. Podkreśl swoją niezależność 
wyszukaną kompozycją świeżego jaśminu, 
delikatnych nut wanilii i zmysłowego piżma.

W zestawie:
•  Perfumowany dezodorant w kulce 50 ml
•  Woda perfumowana 30 ml

Zapach męski  
Black Suede Intense
75 ml

Prawdziwie męska i kusząca  
kompozycja pikantnego  
czarnego pieprzu z głębokim  
akordem intenso i dodatkiem 
zmysłowej ambry wyzwala  
nieodparty urok.



NAGRODY 
POZIOM 1 400 

PUNKTÓW

Zestaw Energetyczny Miks

Słoneczny i energetyczny miks 
o zapachu cytrusów i słodkich 
owoców pobudzi Cię do  
działania i zapewni dobry  
nastrój przez cały dzień.

W zestawie:
•  Mgiełka do ciała Aromaterapia 

z bergamotką i cytryną 100 ml
•  Krem do rąk Aromaterapia  

z bergamotką i cytryną 30 ml
•  Woda toaletowa Scent Mix 

Vibrant Fruity 30 ml

Zestaw Real Man dla Niego

Harmonijny męski zapach 
łączący nuty soczystych  
cytrusów, świeżej mięty  
pieprzowej i aromatycznego 
kardamonu, idealny  
dla mężczyzny znającego 
swoją wartość.

W zestawie:
•  Woda toaletowa 30 ml
•  Żel do mycia ciała  

i włosów dla Niego 250 ml

Zestaw Zielona  
herbata i werbena

Kompletna pielęgnacja ciała 
o orzeźwiającym zapachu 
zielonej herbaty i werbeny to 
idealny wybór na upalne dni.

W zestawie:
•  Żel pod prysznic 500 ml
•  Pachnąca mgiełka 100 ml
•  Balsam do ciała 200 ml

Zestaw Bananowy

Odkryj superfood dla swojej 
skóry! Bananowa kolekcja 
nawilży i odżywi skórę,  
pozostawiając ją pięknie 
pachnącą. 

W zestawie:
• Balsam do ciała 750 ml
•  Krem do rąk 75 ml
•  Maseczka do twarzy 75 ml



NAGRODY 
POZIOM 2 800 

PUNKTÓW

Zestaw Attraction dla Niego

Seksowna, prawdziwie męska  
kompozycja łącząca zapach imbiru, 
piżma i intrygujące nuty drewna.  
Rozpala zmysły, rozbudza pragnienia.

W zestawie:
•  Woda toaletowa dla Niego 100 ml
•  Spray do ciała dla Niego 150 ml
•  Żel do mycia ciała i włosów 200 ml

Zestaw Encanto Charming

Obudź w sobie kusicielkę! Kolekcja  
Encanto to kompozycja zmysłowych 
zapachów i aksamitnych, luksusowych  
formuł, które wyzwolą w Tobie  
nieodparty urok.

W zestawie:
•  Żel pod prysznic 200 ml
•  Mgiełka do ciała 100 ml
•  Balsam do ciała 250 ml
•  Woda toaletowa  50 ml

Zestaw Perceive dla Niej

Fascynująca kompozycja nut frezji  
z akordami soczystej gruszki i ciepłego 
piżma ukoi zmysły i zabierze je  
do świata harmonii i równowagi.

W zestawie:
•  Woda perfumowana 100 ml
•  Perfumetka 10 ml
•  Balsam do ciała 150 ml
•  Dezodorant antyperspiracyjny 

 w kulce 50 ml

•  



NAGRODY 
POZIOM 2 800 

PUNKTÓW

Zestaw hitów do makijażu

Makijażowa klasyka, którą zawsze 
warto mieć pod ręką, by zawsze 
zachwycać pięknym wyglądem: 
wachlarzem rzęs, soczystymi  
ustami i promienną twarzą.

W zestawie:
•  Rozświetlacz do twarzy Mark 

(odcień Pink Sand) 8 g
•  Tusz „Euforia” – Pełen Wachlarz 

Rzęs (odcień Blackest Black) 10 ml
•  Hologra°czny błyszczyk  

do ust Mark (odcień  
Rose Quartz) 3 ml

Zestaw odmładzający 
Anew

Ciesz się młodym wyglądem 
bez kosztownych i inwazyj-
nych zabiegów. Innowacyjne 
kosmetyki Anew przywrócą 
twojej skórze młodzieńczą 
jędrność i zredukują  
widoczność zmarszczek.

W zestawie: 
•  Odmładzająca kuracja  

do twarzy w ampułkach 
 7 x 1,3 ml

•  Podwójny program  
liftingujący okolice  
oczu  z technologią  
PolyPeptide-X 2 x 10ml

Zestaw wegański  
do pielęgnacji twarzy

Wegańska pielęgnacja to  
nie przemijający, lecz coraz 
popularniejszy trend.  
Sprawdź na własnej skórze 
dobroczynne działanie  
składników o najwyższej 
czystości.

W zestawie:
•  Nawilżający krem do twarzy 

SPF 25 z °ltrem mineralnym 
30 ml

•  Głęboko nawilżający eliksir na 
noc z gliceryną roślinną 30 ml

Zestaw Śródziemnomorski  
z oliwą z oliwek

Zadbaj o wSPAniały nastrój!  
Rozpieść ciało i zmysły  
w domowym SPA z rytuałem  
z nawilżającą oliwą z oliwek.  
Podaruj swojej skórze  
i włosom solidną dawkę  
nawilżenia, gładkość  
i blask.

W zestawie:
•  Maseczka do twarzy 75 ml
•  Masło do ciała 200 ml
•  Maska do włosów 200 ml
•  Peeling do ciała 200 ml

o nawilżający eliksir na 

Makijażowa klasyka, którą zawsze 

Rzęs (odcień Blackest Black) 10 ml

Zestaw Śródziemnomorski  

w domowym SPA z rytuałem  



NAGRODY 
POZIOM 3 1200 

PUNKTÓW

Szczoteczka soniczna 
do twarzy B- Pure

Czysta twarz raz-dwa!

Soniczna szczoteczka do 
twarzy dokładnie usuwa 
zanieczyszczenia, sebum 
czy resztki makijażu. Dzięki 3 
prędkościom mycia łatwo do-
stosujesz ją do swoich potrzeb. 
Jej niewielki rozmiar pozwala 
na zabranie jej dokąd tylko 
chcesz (gdy raz spróbujesz, 
nie będziesz chciała się już  
z nią rozstać!).

DANE:
•  materiał: medyczny,  

antybakteryjny silikon
•  dwustronna: przednia strona 

do codziennego użycia,  
a tylna - dla peelingującego 
mycia co pewien czas

•  odporna na zachlapania
•  2-minutowy timer 
•  zasilanie akumulatorowe  

- USB w zestawie

Czajnik 
Berlinger Haus

Kawa czy herbata?

Czajnik elektryczny °rmy 
Berlinger Haus oprócz swojej 
podstawowej funkcji jest także 
elegnackim dodatkiem w każdej 
nowoczesnej kuchni.  
Wbudowana podziałka  
ułatwia odmierzanie, a niebie-
skie światło LED podświetlające 
wodę podczas gotowania  
tworzy ciekawy efekt wizualny.

DANE:
•  Pojemność: 1,7 l 
• Napięcie: 220-240 V ~ 50/60 Hz 
•  Moc: 1850-2200 W 
•  Materiał: stal nierdzewna  

i szkło borokrzemowe



Zestaw 5 noży 
z listwą Berlinger Haus 

Kroi się coś pysznego... 

Noże ze stali nierdzewnej  
do porcjowania mięsa i ryb,  
krojenia pieczywa oraz obierania 
i siekania warzyw. Idealnie  
nadają się do codziennego  
użytku. Dzięki magnetycznej 
listwie masz je zawsze na wycią-
gnięcie ręki, a kuchnia nabiera 
nowoczesnego charakteru.  
Co się dziś kroi na obiad?

W zestawie:
•  Nóż Szefa Kuchni, 20 cm
•  Nóż do pieczywa, 20 cm
•  Nóż Santoku, 17,5 cm
•  Nóż uniwersalny, 12,5 cm
•  Nóż do obierania, 9 cm
•  Listwa magnetyczna, 1 szt.

DANE: 
•  materiał: stal nierdzewna  

z powłoką non-stick, 
•  nie utrzymują zapachów  

żywności, 
•  nie zawierają szkodliwych 

związków PFOA, ołowiu, kadmu.

NAGRODY 
POZIOM 3 1200 

PUNKTÓW

Prostownica 
Rowenta

Profesjonalne prostowanie, 
jak od fryzjera!

Spełnij swoje marzenie  
o idealnie prostych włosach! 
Dzięki prostownicy marki  
Rowenta, która nagrzewa się  
w 60 sekund, możesz je mieć 
na co dzień, i to od ręki! Jeśli 
zapragniesz odmiany, specjalne 
płytki umożliwią Ci stworzenie 
delikatnych fal. Nie zostaje Ci nic 
innego tylko zachwycać fryzurą!    

DANE:
• powłoka płytek: ceramiczna, 
• zakres temperatur: 130-230 ºC, 
• czas nagrzewania: 60 s, 
• szerokość: 25 mm,
• bezpieczny system zamykania, 
• obrotowy przewód o dł. 1,8 m, 
• lampka kontrolna. 



NAGRODY 
POZIOM 3 1200 

PUNKTÓW

Komplet obiadowy 
Diwali Luminarc

Elegancja na talerzu

12-elementowy zestaw obiado-
wy to kolekcja naczyń ze szkła 
hartowanego odpornego na 

zadrapania i uderzenia. Elegancki 
design i modna, biało-turkusowa 
kolorystyka dodadzą każdemu 
posiłkowi odświętnego charakte-
ru. Można myć w zmywarce  
i używać w kuchenkach  
mikrofalowych. Kogo zaprosisz  
na wyjątkowy i stylowy obiad? 

W zestawie: 
•  6 x talerz obiadowy, kolor Light Turquoise, 25 cm 
•  6 x talerz głęboki, kolor White, 20 cm 



NAGRODY 
POZIOM 4 1600 

PUNKTÓW

Walizka kabinowa 
Wittchen

Wyglądaj stylowo w podróży! 

Dzięki eleganckiej i funkcjonalnej 
walizce będziesz zdecydowanie  
się wyróżniać i prezentować  
nowocześnie. Wykonana z ABS-u  
o porowatej powierzchni o wyso-
kiej odporności na zarysowania  
i z bardzo dobrze zorganizowanym 
wnętrzem ułatwia pakowanie  
i podróżowanie. W drogę!

DANE:
• materiał: ABS,
• wymiary: 54 x 40 x 20 cm,
• pojemność: 34 l,
• waga: 2,4 kg, 
• liczba kółek: 4,
•  kółka są wykonane z tworzywa 

sztucznego i mieszanki  
termoplastycznej. 

Patelnia i rondelek 
Berlinger Haus

Toskania w Twoim domu

Naczynia wykonane są  
z wysokiej klasy aluminium 
pokrytego wewnątrz powłoką 
nieprzywierającą. System TURBO 
INDUCTION doskonale gromadzi  
i rozprowadza ciepło, co poz-
wala zaoszczędzić 35% energii. 
Nowoczesny design i modne 
połączenie kolorów miedzi  
i czerni zamienią Twoją kuchnię  
w eleganckie studio smaku! 

W zestawie: 
• Patelnia: 26 cm, 2,8 l
• Rondelek: 16 x 7,5 cm, 1,2 l

DANE:
•  Przystosowane do wszystkich 

rodzajów kuchenek
•  Ergonomiczne,  

nienagrzewające się uchwyty
•  Nie zawierają szkodliwych  

substancji, takich jak związki 
PFOA, ołów czy kadm.



NAGRODY 
POZIOM 4 1600  

PUNKTÓW

Uchwyt samochodowy 
Exclusive

Inteligentne rozwiązanie 
do Twojego auta

Bezpieczeństwo podczas jazdy jest  
najważniejsze. Skup się na drodze, 
a automatyczny uchwyt zajmie się  
resztą. Naładuje Twój telefon i pewnie go 
przytrzyma, by wskazywał drogę  
do celu. Dzięki możliwości montażu  

do kratki, szyby lub kokpitu łatwo  
dopasujesz go do siebie. 

CECHY:
•  Automatyczne zaciskanie ramion  

dzięki czujnikowi podczerwieni, 
•  Bezprzewodowe ładowanie bez użycia 

niewygodnych kabli (jedyny kabel to ten 
doprowadzający prąd do uchwytu) 

•  Automatyczne ładowanie (wystarczy 
odłożyć telefon do uchwytu) 

•  Ładowanie indukcyjne quickcharge 

DANE: 
• Rozstaw ramion: 5-11 cm 
• Wymiary: 13,2x0,65x0,24 cm 
• Waga: 120 g 
• Zakres pracy: - 100 C do + 800 C 



NAGRODY 
POZIOM 4 1600  

PUNKTÓW

Blender 
Berlinger Haus

Na zdrowie!

Przygotuj zdrowy, pożywny koktajl 
w mgnieniu oka i ruszaj przed siebie! 
Blender z przenośną butelką sprawdzi się 
wyśmienicie do przygotowania napojów 
ze świeżych owoców, mlecznych koktajli, 
zup, odżywek dziecięcych.  

Dzięki niewielkim rozmiarom znajdzie się 
dla niego miejsce nawet w najmniejszej 
kuchni.

Dane: 
• Moc: 250 W, 
• Pojemność: 400 ml, 
• Silnik: 100% miedź 
•  Materiał: ostrza - stal nierdzewna,  

korpus: plastik.



NAGRODY 
POZIOM 4 1600  

PUNKTÓW

Parownica Tefal

Prasowanie pełną parą

Ręczna parownica to gadżet dla  
każdego, kto ceni sobie nienaganny  
wygląd. Idealnie sprawdzi się do  
poprawek na ostatnią chwilę, jak  
i na co dzień. Gorąca para wygładza, 

odświeża i dezynfekuje ubrania.  
Do wszystkich rodzajów odzieży, 
także z jedwabiu. W zestawie  
akcesoria do grubszych i delikatnych 
tkanin oraz zaczep do drzwi.

DANE:
• Zbiornik na wodę: 0,15 l
• Moc: 1100 W
• Wytwarzanie pary: 20 g/min
• Długość przewodu: 2 m
• Czas nagrzewania: 45 s



JAK ZDOBYĆ  DODATKOWE 
                   PUNKTY?  

W każdej kampanii możesz zdobyć dodatkowe 100 punktów, kupując największe nowości! 
Sprawdź, jakie:

Zapach z kolekcji TTA 
(min. 1 sztuka)

Zapach z kolekcji 
Powerful Flowers 

(min. 1 sztuka)

Zapach z kolekcji 
Attraction One 
(min. 1 sztuka)

Kosmetyki 
z kolekcji Power Stay 

(min. 2 sztuki)

Sprawdź szczegóły w Regulaminie oraz na podstronie Programu w Klubie Avon

W KAMPANII  6 W KAMPANII  7 W KAMPANII  8 W KAMPANII  9



WARTO WIEDZIEĆ  

JAK MOGĘ DOŁĄCZYĆ?
Program jest skierowany do wszystkich Ambasadorek i Ambasadorów Piękna, od ich 7. kampanii współpracy.  
Do Programu nie musisz się rejestrować – punkty za zakupy w każdej kampanii (od 6/2020 do 9/2020)  
naliczają się automatycznie. Aby sprawdzić, ile punktów zebrałaś/eś już na swoim koncie, wejdź na podstronę 
Programu w Klubie AVON.

KIEDY ZDOBYWAM PUNKTY?
Punkty możesz zdobywać w kampaniach 6/2020 – 9/2020, spełniając warunek podstawowy (zamówienie  
w kampanii za min. 250 zł, 350 zł, 500 zł albo 800 zł ) i/lub warunek dodatkowy. Do warunku podstawowego  
liczona jest sprzedaż kwali°kowana, tj. podstawa rabatu pomniejszona o wartość zwróconych produktów.  
Do warunku dodatkowego liczony jest zakup wskazanych nowości. W kampanii 10/2020 nie ma możliwości  
zdobycia punktów. Naliczanie punktów nie podlega wielokrotności. Za każde zrealizowane zadanie możesz  
otrzymać punkty tylko jeden raz w każdej kampanii – maksymalnie 400 punktów za sprzedaż oraz  
maksymalnie 100 punktów za zakup nowości.

KIEDY MOGĘ WYMIENIĆ PUNKTY NA NAGRODY?
Zgromadzone punkty możesz wymieniać na nagrody w dowolnym momencie trwania Programu  
w kampaniach 6/2020 – 10/2020. W ramach zgromadzonych punktów możesz zamówić dowolną liczbę  
nagród (nagrody są nielimitowane).

JAK ZAMAWIAĆ NAGRODY?
Nagrody możesz wybierać na platformie z nagrodami, dostępnej w Klubie AVON na podstronie Programu 
 lub możesz je kupić bezpośrednio w sklepach Avon Centrum. Zamówienie produktu z programu  
nie wymaga złożenia zamówienia na inne produkty Avon.

O CZYM JESZCZE MUSZĘ WIEDZIEĆ?
Wartość nagrody w specjalnej cenie 1 zł nie wlicza się do podstawy rabatu ani do kwoty kwali°kacyjnej  
w Klubie Róży. Każdy produkt/zestaw w cenie promocyjnej będzie dostępny do wyczerpania zapasów.
Regulamin oraz przewodnik z nagrodami są dostępne na podstronie Programu w Klubie AVON.




