


29 серпня 2017 року відбулася Ювілейна Конференція AVON Україна – компанії, що 
вже протягом 20 років дарує красу та нові можливості для жінок в Україні. 
Особливістю цьогорічної Конференції стало те, що вона об’єднала не тільки 
Партнерів, Менеджерів філіалів та Районних Менеджерів, а ще й усю офісну команду 
Avon Україна та Представників, які були разом з AVON усі ці часом непрості, але такі 
яскраві 20 років. 



Відкрили Конференцію Генеральний директор AVON Україна та Грузія Таковенко 
Карина та Директор департаменту продажу AVON Україна Мурадян Ельміра. Вони 
привітали учасників з ювілеєм Компанії та пригадали історію її успіху протягом цих 
20 років.



Щоб особисто привітати AVON Україна з 
20-річним ювілеєм, приїхало багато 
іноземних гостей, серед яких, зокрема, 
була Генеральний директор AVON Східна 
Європа Старкова Олена.



Учасники ще раз пригадали досягнення Компанії за 2017 рік, серед яких, зокрема, 
були запуск аромату Viva la Vita, успішний альянс з відомою українською 
телеведучою Машею Єфросиніною, запуск бренду Avon True та бренду декоративної 
косметики Mark, відкриття Avon Business College, запуск власних каналів на Youtube
та Viber та ін. 



На цьогорічній Конференції було відзначено 
досягнення 217 переможців «Зоряного Клубу 
Можливостей 2016-2017», серед яких: 36 Партнерів 
рівня «Діамант», 46 – рівня «Смарагд», 135 – рівня 
«Сапфір».

«Наймолодшими переможцями Клубу 2017 року» 
стали:

• Сазонов Денис, 21 рік, філіал 5, рівень «Діамант» 

• Личко Михайло,  21 рік, філіал 1,  рівень «Сапфір»

• Куземська Ірина, 21 рік, філіал 1, рівень «Сапфір»

• Стояновський Іван, 22 роки, філіал 11, рівень 
«Смарагд»

• Главчева Олена, 22 роки, філіал 11, рівень 
«Смарагд».

«Найбільш численною командою Партнерів на 
Конференції 2017» стала команда Циквас Іванни, 
філіал 1, м. Львів, в команді якої було 25 Партнерів. 



Жовтобрюх Олексій (філіал 8, м. Чернігів) переміг в номінації 
«Стрімкий старт», досягнувши рівня «Діамант» усього за 14 Кампаній!



За відданість та вражаючі результати нагородили Малькову Наталію (філіал 10, м. 
Дніпро) та Павленко Юлію (філіал 8, м. Чернігів), які протягом 10 та 15 років 
відповідно досягають найвищого рівня Зоряного Клубу Можливостей «Діамант».



В наступних номінаціях почесні місця зайняли: 

«Приріст продажів» :

3 місце – Чепеленко Наталія, філіал 9, м. Харків

2 місце – Чурбанов Сергій, філіал 1, м. Львів

1 місце – Циквас Іванна, філіал 1, м. Львів

«Приріст нових Представників» :

3 місце – Білінська Людмила, філіал 5, м. Одеса

2 місце – Циквас Іванна, філілал 1, м. Львів

1 місце – Сазонов Денис, філіал 5, м. Одеса



«Набір нових Представників»:

3 місце – Циквас Іванна, філіал 1, м. Львів

2 місце – Артьомова Олена, філіал 9, м. Харків

1 місце – Пархоменко Ірина, філіал 4, м. Житомир

«Кількість Впевнених Стартів» :

3 місце – Гриневич Оксана, філіал 2, м. 
Кременець

2 місце – Чурбанов Сергій, філіал 1, м. Львів

1 місце – Циквас Іванна, філіал 1, м. Львів



Варто особливо відзначити таких Партнерів, як Біла Олена, Чурбанов Сергій, 
Артьомова Олена та Циквас Іванна, результати яких надихають та зачаровують, 
адже вони здобули перемогу одразу в декількох номінаціях!



З особливою вдячністю відзначали Представників та співробітників, які приєдналися 
до Avon Україна у 1997 році і продовжують активно співпрацювати з Компанією. 
Вони відсвяткували на Конференції свій особистий ювілей. Також було відзначено 
високі результати не тільки Партнерів і Представників, але і співробітників офісу 
AVON Україна.

«Максимальна сума продажів за час роботи
в Компанії»:

Оператор відділу повернень Свищо Наталія.

«Максимальна сума продажів через 
Інтернет-вітрину»:

Спеціаліст з координування обслуговування
Представників Желізняк Аліна.



«Максимальний внесок в розвиток Компанії»:

Керівник групи з контролю запасів Бурвікова Світлана та Старший бізнес аналітик
відділу IT Качан Євген. 



Для когось AVON став першим місцем роботи, для когось першою в житті помадою. 
Усі ці історії надзвичайно різні, але усі вони є складовою 20 років досвіду, краси та 
успіху нашої компанії. Саме тому, Таковенко Карина та Мурадян Ельміра
запропонували учасникам Конференції долучитися до AvonBirthdayChallenge і 
розмістити на своїх сторінках у Фейсбук пост із хештегом #Avon20лет та історією 
про те, що для них значить Avon, щоб про них дізналася вся Україна. І вже через 
декілька хвилин соцмережа вибухнула чудовими та яскравими фото, постами і 
коментарями.



Вже більше 15 років в Україні успішно працює програма «Разом проти раку грудей», в рамках якої за 
допомогою продукції «Рожева стрічка» збираються кошти на нове медичне обладнання, навчання 
лікарів та забезпечення підтримки жінкам. На Конференції нагородили Партнерів, внесок яких в 
благодійність став найбільшим. Лідерами продажів благодійної продукції за останній рік стали 
Чурбанов Сергій (філіал 1, м. Львів), Циквас Іванна (філіал 1, м. Львів), Артьомова Олена (філіал 9, 
м. Харків), а серед співробітників офісу Avon Україна – Кікоть Марина.



Доклавши неймовірних зусиль та опинившись у ТОП-30 «Президентського Клубу 2016-
2017», Представники отримали можливість випробувати фортуну – взяти участь в розіграші
автомобіля від AVON. Цього року фортуна посміхнулася Терноушко Володимиру, філіал
10. Сам Володимир з об’єктивних причин, на жаль, не зміг приїхати на Конференцію, тому 
в розіграші за нього витягла щасливий квиток Менеджер філіалу Пучкова Олена. 



Секретами та сюрпризами каталогів 4 кварталу поділилися Директор відділу 
Маркетингу AVON Україна та Грузія Гук Анна, Менеджер 4-го філіалу Гецілевич 
Раїса та Менеджер з маркетингового планування, AVON Україна та Грузія Нефедов
Володимир. Їх виступ запам’ятався яскравими танцювальними номерами.



Менеджер з електронної комерції AVON Україна та Грузія Демидов Дмитро та 
Керівник групи підтримки сайту Кличко Світлана презентували нові діджитал-
інструменти, покликані збільшити продажі через Інтернет-вітрину, а саме: промокоди, 
ВайберБот, спрощення процедури розміщення замовлення та експрес реєстрація 
Представника.



Про успішні результати проекту Avon 
Business College для молодих Партнерів 
розповіла Менеджер 2-го філіалу Кіцул
Світлана. Найкращими студентами стали:

- Брус Оксана, філіал 1, район 13

- Сак Мар’яна, філіал 3, район 30

- Ковнір Ганна, філіал 5, район 53

- Киченок Ганна, філіал 5, район 57

- Набок Мирослава, філіал 8, район 94



Менеджер з навчання відділу продажів AVON Україна та Грузія Щербина Оксана, 
Старший фахівець з навчання та розвитку відділу тренінгу Гаращук Катерина та 
Менеджер з дистанційного та продуктового навчання Маркіна Лідія ознайомили 
учасників з новими проектами – Digital Академією та Make-up Академією Avon, 
завдяки яким можна отримати додаткові знання про продукцію та діджитал-технології.



Директор відділу Бізнес-інтеграції Ігнатьєва Орина, Керівник групи заохочувальних 
програм Денисова Марія та Менеджер 8-го філіалу Котул Альона презентували 
яскраві заохочувальні програми для Представників та Партнерів, серед яких, зокрема, 
була можливість виграти автомобіль Nissan.



Після нагородження переможців та анонсованих нововведень вся зала затамувала подих, адже чотири 
роки ці Партнери невтомно співпрацювали з Компанією, поставивши перед собою мету перемогти та 
стати щасливими власниками автомобілю від Avon. На власному авто після Конференції поїхали: 

- Марухно Оксана, філіал 4, м. Немирів

- Сугакон Тетяна, філіал 7, м. Полтава

- Новікова Олена, філіал 10, м. Кривий Ріг



Партнерам, що перемагають із року в рік і вже вдруге вибороли право на отримання авто 
від AVON, була запропонована унікальна можливість – отримати 350 000 гривень! 
Скористалися нею та обрали гроші:

- Усата Лариса, філіал 11, м. Мелітополь

- Зінченко Людмила, філіал 7, м. Полтава

- Павленко Юлія, філіал 8, м. Чернігів



Не менш захоплюючим стало нагородження десятки  
найкращих Партнерів Зоряного Клубу Можливостей 
2016-2017, стилізоване під атмосферу Стародавнього Риму. 
Як колись в Римі, цьогорічних Переможців вітали та 
зустрічали як справжніх богів. А Переможцями стали:

10 місце – Кучеренко Тетяна, філіал 7, м. Київ       

9  місце –Чепеленко Наталiя, філіал 9, м. Харків

8 місце – Артьомова Олена, філіал 9, м. Харків

7 місце – Брянцев Андрiй, філіал 9, м. Харків

6 місце – Полоса Марина, філіал 10, м. Новомосковськ

5 місце – Красна Юлiя, філіал 9, м. Харків

4 місце – Усата Лариса, філіал 11, м. Мелітополь

3 місце – Бiла Олена, філіал 10, м. Новомосковськ

2 місце – Чурбанов Сергiй, філіал 1, м. Львів

1 місце – Циквас Іванна, філіал 1, м. Львів



Родзинкою церемонії стало нагородження кращої з кращих, Партнера №1 – Циквас Іванни, яка, як істинний 
Переможець, з’явилася на сцені на давньоримській колісниці у супроводі патриціїв. Окремим сюрпризом для 
Іванни стало те, що уся її команда у складі 25 осіб, вийшла на сцену, щоб привітати свого Лідера, подякувати 
та запевнити, що завжди будуть її щитом та опорою. Винагородою для цьогорічних тріумфаторів стала поїздка 
до величного та оповитого історією стародавнього міста Риму. Також було презентовано відео-анонс країни, 
до якої поїде 10-ка найкращих в наступному році – до казкової, таємничої та неймовірно красивої Йорданії. 



У фіналі усім учасникам було запропоновано написати свої мрії та побажання для 
Компанії, і разом з кулькою запустити їх у повітря. Чому саме так? Просто 
достеменно відомо, що якщо так зробити, то бажання неодмінно втіляться!



20 років – це тільки початок, початок яскравого 
майбутнього, блискучих результатів та неймовірних 

звершень для Avon Україна. 
Це молодий вік, збагачений досвідом, енергією та 
прагненням досягати більшого з кожним роком. 

Тож, команда AVON готова до нових перемог, тому що 
ми:  ОДНА КОМАНДА – ОДИН AVON!


