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ეივონის მობილურიბროშურა

მოხარულები ვართ, რომდაინტერესდითაღნიშნულისერვისით

მობილური აპლიკაციითსარგებლობისათვისთქვენს ტელეფონსუნდა

ჰქონდეს iOS ან Androidოპერაციულისისტემა

აპლიკაციის გადმოსაწერადმიჰყევითშესაბამის ინსტრუქციას:

iOS (iPhone, iPad )

• გადადით ბმულზე: https://itunes.apple.com/us/app/avon-brochure-georgia/id916945175?mt=8

• მოძებნეთ ში http://store.apple.com : საძიებო ველში მიუთითეთ «Avon brochure 
Georgia»

Android (Samsung, HTC, Philips, Sony, LG etc.)

• გადადით ბმულზე: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.avon.mobile.AvonMobile&hl=ru

• მოძებნეთ -ში https://play.google.com/store : საძიებო ველში მიუთითეთ «Avon brochure Georgia»

https://itunes.apple.com/us/app/avon-brochure-georgia/id916945175?mt=8
http://store.apple.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.avon.mobile.AvonMobile&hl=ru
https://play.google.com/store


აპლიკაცია გახსნისთანავე გაძლევთ ქვეყნისადა ენის არჩევის საშუალებას:

• თუჯერ არ გყავთ ნაცნობი წარმომადგენელი ეივონში, 
მაშინ გამოიყენეთ ძიების ინსტრუმენტი „ახალი
მომხმარებელი.“

• თუთქვენუკვე ბრძანდებით ეივონის მომხმარებელიდა
გყავთ ნაცნობი წარმომადგენელი, მაშინ გამოიყენეთ
ფუნქცია „არსებულიმომხმარებელი“ 

• თუგსურთგაეცნოთმიმდინარე ბროშურას, დააჭირეთ
ბმულს „ბროშურისდათვალიერება“

ნაბიჯი 1



ნაბიჯი 2

თუთქვენ ახალი მომხმარებელი ხართ, უახლოესტერიტორიაზე
წარმომადგენლის მოძებნა შეგიძლიათ 2 მეთოდით:

 რუკის საშუალებით - მობილური აპლიკაციისრუკა
განსაზღვრავსთქვენს მდებარეობასდა გიპოვით
წარმომადგენელსუახლოესტერიტორიაზე

 მისამართის მიხედვით - აპლიკაცია მოგიძებნით
წარმომადგენელს სასურველმისამართზე

თუთქვენ არსებულიმომხმარებელიხართ, გყავთ წარმომადგენელი, 
ან არ გისარგებლიათ, მაგრამ იცნობთწარმომადგენელს:
დააჭირეთშესაბამისღილაკსდა მოძებნეთპირადიინფორმაციის მითითებით



ნაბიჯი 2

მას შემდეგ, რაც აპლიკაციისდახმარებით, ან პირადიინფორმაციის საფუძველზეიპოვითწარმომადგენელს
დააჭირეთღილაკს „აირჩიე წარმომადგენელი“



ნაბიჯი 3

ბროშურისდათვალიერების სამი გზა:

 გადმოწერეთსრულივერსია
 გადმოწერეთმინი ვერსია
 გაეცანითონლაინ



ნაბიჯი 3

 ბროშურის გადაფურცვლა შეგიძლიათ ეკრანზე
თითის მარჯვნიდან მარცხნივ მოძრაობით



ნაბიჯი 4

 ამისათვისდაადეთთითი ბროშურის იმ გვერდს, 
სადაც მოთავსებულია არჩეული პროდუქტი, 
გამოჩნდება გვერდზე არსებული პროდუქტების
ჩამონათვალი

 სასურველი პროდუქტისდარაოდენობის
მონიშვნის შემდეგდააჭირეთღილაკს„დამატება“

პროდუქციის შეკვეთა შეგიძლიათორი მარტივი გზით:
 თუუკვე იცითშერჩეული პროდუქტის კოდი,
დააჭირეთ„ლუპას“,შეიყვანეთ კოდიდადააჭირეთ“Enter“

 სასურველი პროდუქტისდარაოდენობის მონიშვნის შემდეგ
დააჭირეთღილაკს+



ნაბიჯი 4

 ამისათვისდაადეთთითი ბროშურის იმ გვერდს, 
სადაც მოთავსებულია არჩეული პროდუქტი, 
გამოჩნდება გვერდზე არსებული პროდუქტების
ჩამონათვალი

 სასურველი პროდუქტისდარაოდენობის
მონიშვნის შემდეგდააჭირეთღილაკს„დამატება“

პროდუქციის კალათშიდამატება ორი მარტივი გზით შეგიძლიათ:
 თუუკვე იცითშერჩეული პროდუქტის კოდი,
დააჭირეთ„ლუპას“,შეიყვანეთ კოდიდადააჭირეთ“Enter“

 სასურველი პროდუქტისდარაოდენობის მონიშვნის შემდეგ
დააჭირეთღილაკს+



ნაბიჯი 5

მას შემდეგ, რაც შეარჩევთ ყველა სასურველ პროდუქტს, დააჭირეთღილაკს „კალათი“ 
მარჯვენა ზედა კუთხეში:
ეკრანზე გამოვათქვენი შერჩეული პროდუქტების ჩამონათვალიდაჯამურიფასი

მას შემდეგ, რაცდააწვებითღილაკს გაგზავნა, ავსებთ საკონტაქტო
ინფორმაციას, რომ წარმომადგენელმა შეძლოსთქვენთანდაკავშირება

• მიუთითეთთქვენი ელ.ფოსტის მისამართი
• დაეთანხმეთ პირობებს
• თუ კიდევ გსურთ პროდუქტისდამატება, დააწექითღილაკს„შოპინგის გაგრძელება“ 
• თუდაასრულეთ პროდუქციის შერჩევა დააწექითღილაკს გაგზავნა



პარამეტრები

იმისათვის, რომ ისარგებლოთროგორც ახალმა
მომხმარებელმა, შეცვალოთენა ან გამოხვიდეთ
თქვენი მომხმარებლის ანგარიშიდან:
მარცხენაზედა კუთხეშიდააწექით ნიშანსდა გამოსულმენიუში
აირჩიეთ პარამეტრები, შემდეგ გამოსვლა

გაითვალისწინეთ:გამოსვლის შემდეგ კალათში შენახული პროდუქტები, ასევე
გადმოტვირთული ბროშურა წაიშლება ავტომატურად


