
*Twój kod gwarantuje - 50 % zniżki na pierwsze zamówienie. Oferta nie obejmuje kuponów podarunkowych, mini
produktów i mini zestawów ani już przecenionych artykułów z zakładki Okazja%. Kod nie łączy się z innymi kuponami

i może zostać wykorzystany tylko jeden raz przez każdego klienta.

UDOSTĘPNI J  SWÓJ KOD
Np. przez Whatsapp, e-mail i media społecznościowe,
jak Instagram, Facebook lub TikTok
(pamiętaj o warunkach wykorzystania kodu!*)

OZNACZ AVA & MAY

Obserwuj nas na mediach społecznościowych i użyj znaczników 
#teamavamay #ambassadeuravamay.

NAGRAJ  RELACJE  NA INSTAGRAMIE

Najlepiej pomiędzy 18.00 a 22.00. Znajdź w tym celu
odpowiednie miejsce (salon, kuchnię, sypialnię) i stwórz
przytulną atmosferę za pomocą produktów AVA & MAY.

OPOWIEDZ,  ZA CO LUBISZ AVA & MAY

Wyjaśnij, dlaczego nasze produkty są wyjątkowe. Dodaj, że 
kod obowiązuje na zestawy Mix & Match – oznacza to podwójną 
oszczędność! (Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej)

DORADŹ,  GDY DOKONANIE  WYBORU
SPRAWIA TRUDNOŚCI

Pokaż znajomym naszą listę bestsellerów i  wyszukiwarkę prezentów 
– dzięki nim każdy znajdzie dla siebie właściwy produkt. 

UDOSTĘPNI J  BROSZURĘ AVA & MAY BLISKIM

Zawiera ona najważniejsze informacje na nasz temat i link, który
wystarczy kliknąć, aby przejść do naszego sklepu internetowego.

ZAPROŚ SWOICH ZNAJOMYCH NA
(WIRTUALNE)  ZAKUPY

I pokaż im swoje ulubione produkty!

Zostań influencerem/-ką dla swoich znajomych!

Jak to działa?

Oszczędzaj podwójnie dzięki Mix & Match

Powody, aby pokochać AVA & MAY

Jako klient/-ka VIP otrzymujesz od nas osobisty kod zniżkowy w wysokości - 50 %*,który możesz 
udostępnić znajomym i dołączyć w ten sposób do grona ambasadorów marki AVA & MAY!

A to się opłaca, ponieważ otrzymujesz:

Oto kilka profesjonalnych wskazówek, jak przekonać bliskich do złożenia zamówienia:

Po 100 punktów VIP
za dwa pierwsze

wykorzystane kody

Od trzeciego udanego
polecenia otrzymasz od nas

45 PLN za każde zamówienie.

Wspaniałe zestawy 
niespodzianki

 -50%*

Możesz wykorzystać swój osobisty kod zniżkowy na nasze
zestawy Mix & Match (nie obowiązuje jedynie na minizestawy
Mix & Match). Twoi znajomi mogą samodzielnie stworzyć w ten 
sposób idealny zestaw z wybranych przez siebie 10 produktów
i otrzymać dodatkowe - 20 % zniżki.

@avamay_pl                                           www.ava-may.pl  

•   Świece sojowe
•   Naturalne składniki

•   Wegańskie

•   Zapachy od perfumiarzy
•   Wyprodukowane w Europie

•   Ponad 650.000
     zadowolonych klientów

650k+


