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წარმომადგენლისსახელმძღვანელო



ე

რატომ მობილური აპლიკაცია?

 არდაკარგავკლიენტს, როცაბეჭდურიბროშურათანარგაქვს

დაათვალიერებინე ონლაინ ბროშურა მობილური ტელეფონითდა შეიძინე ახალი
მომხმარებელი ან მიიღე შეკვეთა

 ახალიმომხმარებელითვითონგპოულობს

აპლიკაცია შენილოკაციის შესაბამისად დააკავშირებს ახლოს მყოფ მყიდველს შენთან

მომხმარებლებიგამოგიგზავნიანშეკვეთასპირდაპირაპლიკაციაში

შენს ნაცვლად ჩაინიშნავსთითოეულ შეკვეთას მომხმარებლის მონაცემებთან ერთად

გზავნიშეკვეთასნებისმიერდროს, ნებისმიერიადგილიდან

უფროთანამედროვედა მობილური სერვისი მომხმარებელს - ეს შენი უპირატესობაა
აპლიკაციის წარმატებითგამოსაყენებლად
გაეცანით მოცემულინსტრუქციას



რომელისისტემისმობილურიტელეფონიგაქვს?

• თუ სარგებლობ IOS სისტემით (iPhone, iPad), 

მიჰყევიბმულს:
https://itunes.apple.com/us/app/avon-

mobile/id690371456?mt=8

• თუ სარგებლობ Android სისტემით (Samsung 

Galaxy, HTC One, Philips Xenium, Sony Xperia, 
LG Optimus), მიჰყევიბმულს:
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.

com.avon.mobile.AvonMobile&hl=en

იპოვემობილურიაპლიკაციადამოუკიდებლად

Google Play-ში https://play.google.com/store ან
AppStore-ში http://store.apple.com, საძიებო

ველში მიუთითე «Avon brochure Georgia» აპლიკაციების
შემოთავაზებული ჩამონათვალიდან აირჩიე
ვარდისფერი პიქტოგრამა დადააინსტალირე
აპლიკაცია.დაყენების შემდეგ, ტელეფონის ან
პლანშეტის ეკრანზე გამოჩნდება აპლიკაცია avon
mobile

აპლიკაციისდაყენებისშემდეგზოგიერთიმოწყობილობისთვის
დაგჭირდებაუფასო აპლიკაციაAdobe Air

https://itunes.apple.com/us/app/avon-mobile/id690371456?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.avon.mobile.AvonMobile&hl=en
https://play.google.com/store


შენს გვერდზე შესასვლელად -დააჭირე წარწერას
«წარმომადგენლისგვერდი»

მიუთითე ანგარიშის ნომერიდა პაროლი, რომელსაც

იყენებ საიტზე„avon.ge“ პირად გევრდზე

შესვლისას დადააჭირე ღილაკს „შესვლა“

მას შემდეგ, რაც შეიყვან ანგარიშის ნომერს და

პაროლს, აუცილებელია მოიფიქრო ოთხნიშნა კოდი

მოიფიქრენებისმიერი4 ციფრისკომბინაცია

გაიმეორე კოდი კიდევ ერთხელ

შენიშვნა:იმშემთხვევაშითუდააჭერ პინკოდის გამოტოვებას, 
დაგჭირდება პაროლის კიდევ ერთხელ მითითება



• შეტყობინებები

• შეკვეთა

• ბროშურა

• სწრაფიშეკვეთა

• შეკვეთის ისტორია

• სპეციალურიშემოთავაზება

• მომხმარებელთა სია

მთავარიმენიუიხსნება მარცხენაზედა კუთხიდანდაჩამოშლის ძირითადგანყოფილებებს



• შეტყობინებები -მიიღებინფორმაციას სიახლეებისა და შემოთავაზებების
შესახებ, ასევე, ახალი მყიდველის შესახებ, რომელსაც სურს შეიძინოს
პროდუქცია შენგან

• შეკვეთისისტორია -ინახავს შენს მიერ გაგზავნილიყველა შეკვეთის
ჩამონათვალს

• სპეციალურშემოთავაზებებში -წარმოდგენილია ყველა ის პროდუქტი, 
რომელიც გვაქვს ვებ - გვერდზე სპეც. შემოთავაზებებში

• მომხმარებელთასია -განყოფილება საშუალებას გაძლევს იქონიო
მომხმარებლების მონაცემთაბაზა, თვალი ადევნო მათ შეკვეთებს და
ჩაინიშნო/დაარედაქტირო შენს მიერ შენახული ინფორმაცია
მომხმარებელელზე (მაგ. ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტის მისამართი, 
სახელი)

მთავარიმენიუიხსნება მარცხენაზედა კუთხიდანდაჩამოშლის ძირითადგანყოფილებებს



• გაზაიარება -ბროშურის გაზაირება სოციალურ
ქსელში

• გამოსვლა - აპლიკაციიდანგამოსვლა, 
შესასვლელადდაგჭირდებათ მხოლოდ
პაროლის მითითება

• კონფიდენციალურობისდანართი -აპლიკაციის
და კომპანიის კონფიდენციალურობის
დებულება

მთავარმენიუზეგადასასვლელადდააჭირეთმარჯვენაზედაღილაკს



აირჩიე სასურველივარიანტიმთავარი მენიუდან

1. შეკვეთა

2. ბროშურა

3. სწრაფი შეკვეთა

შეკვეთისგანთავსებისრამდენიმეშესაძლებლობა
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 ბროშურაგანთავსებულიამთავარ მენიუში

 ბროშურის დასათვალიერებლად, საჭიროა მობილურის ეკრანზე მარცხნიდან
მარჯვნივ გადაშალობროშურის გევრდი

 გადმოტვირთე ან დაათვალიერეთ ონლაინრეჟიმში

 სასურველი პროდუქციის დასამატებლად, დაადეთითიბროშურაშიშესაბამის
გვერდზედადაინახავ ამ გვერდზე განთავსებული პროდუქტის ჩამონათვალს, აირჩიე
სასურველი პროდუქტიდადააწექიღილაკსდამატება



შეკვეთისგანთავსება შესაძლებელია, კოდისმითითებით

მთავარ მენიუში აირჩიე განყოფილება „სწრაფიშეკვეთა“

• მიუთითეშეკვეთისტიპი : რეგულარული შეკვეთა/ ექსპრესს შეკვეთა

• მიუთითეპროდუქციისკოდი

• თუგსურს განათავსო მომხმარებლის შეკვეთა , მაშინ ველში მიუთითე
შესაბამისი მომხმარებლის სახლიდა გვარი, მომხმარებელთა სიიდან

დადააჭირე ღილაკს „დამატება“



• მთავარი მენიუდან გადადიგანყოფილებაზე „შეკვეთა“

• დააჭირე შეკვეთისგანთავსებას, ან მიიღე მომხმარებლის მიერშენთან გამოგზავნლი შეკვეთა

• პროგრამა მოგთხოვს პინის გადამოწმებას



• შეკვეთისგანთავსებისსაფეხურები ანალოგიურიასაიტზე
განთავსებულიშეკვეთისეტაპებთან,რაცგულისხმობსიმას, რომ
პროდუქციის დამატების შემდეგ (ბროშურიდან / ან სწრაფი შეკვეთის
საშუალებით) შედიხარ მარცხენა ზედა კალათში, სადაც პროდუქტებია
მოთავსებულიდა ირჩევ ღილაკს „დაამატეშეკვეთას“

• უსაფრთხოების მიზნით აპლიკაცია გთავაზობსოთხნიშნა კოდის
გადამოწმებას

• გადავდივართ შემდეგ გვერდზე, მოცემულია 4 საფეხური, საიდანაც
შეგიძლიადაამატო შეკვეთას: დემოპროდუქცია, სპეციალური
შემოთავაზებები, ნიმუშები, ბიზნესაქსესუარები

• შემდეგ გვერდზე შეგიძლია გადაამოწმოშეყვანილ პროდუქციაზე
ინფორმაცია, კერძოდ: დასახელება, ფასი, მიუთითო მიმღები დაიმ
მომხმარებელთა რაოდენობა, რომელთაც გაუწიე მომსახურება.

• მიუთითომიმღები იმ შემთხვევაშითუშეკვეთას სხვა პიროვნება
გაიტანს, დაეთანხმოგამოყენებისპირობებსდაგანათავსოშეკვეთა



განყოფილებაში ასახულია ყველაის შეკვეთა, რომელიცგანათავსე საიტიდან ან მობილურიდან.

ღებულობინფორმაციას,  ყველაგანთავსებულშეკვეთაზე (მათ შორის დასაინვოისირებელზე), ასევე
დაინვოისირებულიშეკვეთებისინვოისს



PDF ინვოისის გასახსნელად

• გადადიდანყოფილებაში«შეკვეთისისტორია»

• აირჩიე შეკვეთა, რომელსაც აქვს სტატუსი «დაინვოისირებული»

• დააჭირეღილაკს «ინვოისი»

!



შეგიძლიადაარედაქტიროპირადი ინფორმაციადა მიუთითოთ

მონაცემები, რომლებიც გსურს, რომიყოს საჯარო

მომხმარებლებისათვის

მთავარი მენიუდან გადადიიმ სექციაზე სადაცშენი სახელიდა

გვარია მითითებული

დააჭირე ღილაკს და გახსნილფორმაშიდაამატესასურველი

ინფორმაცია

პროფილისრედაქტირება



ინფორმაციაშეგიძლია გაუზიარომეგობრებს სოციალურქსელში
მობილური აპლიკაციისშესახებ, ამისათვის საჭიროა გქონდეს
აქტიურიფეისბუქის გვერდი, რადგან პროგრამა მოგთხოვსშენს
პროფილზე შესვლას

გაზიარება



პირადი ინფორმაციისუსაფრთხოების მიზნით, აპლიკაციაზე ყენდებაპინი,

რომელიცმხოლოდმფლობელისთვისუნდაიყოსცნობილი. 

შესაცვლელად, გადადი მთავარ მენიუში, დააწექი

პარამეტრებსდადააწექი PIN-ისგადაყენებას

პინკოდისშეცვლა



• გამოსვლა - მთავარი მენიუ/გამოსვლა -
აპლიკაციიდანგამოსვლის შემთხვევაში, ყველა
ინფორმაცია ინახება იმ მდგომარეობაში, 
როგორშიც იმ მომენტში არის, იტვირთებაგვერდი
საიდანაც მხოლოდპაროლის მითითებით
შედიხარ.

• გადაყენება - მთავარი მენიუ/პარამეტრები
/გამოსვლა, ამ შემთხვევაში აპლიკაცია იბრუნებს
თავის პირვანდელ სახესდა იშლებაშენს მიერ
რედაქტირებულიინფორმაციადაშეკვეთა

აპლიკაციიდან გამოსვლადა აპლიკაციისსაწყის

მდგომარეობაშიდაბრუნება
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