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CÂŞTIGURI CU FABERLIC ROMÂNIA
Faberlic oferă mai multe posibilități de câștiguri financiare dar şi avantaje pentru
clienţi şi consultanţi. Faberlic se dezvoltă în România din vara anului 2017 ceea ce
oferă psibilităţi multiple de dezvoltare, la început de drum, pentru oricine doreşte
să câştige bani în ritm propriu de lucru. Ce oferă Faberlic? Faberlic România are în
oferta magazinului online produse cosmetice, produse parfumerie, produse pentru
casă și sănătate, îmbrăcăminte pentru adulți și copii, încălțăminte și multe alte
produse, toate incluse într-un catalog impresionant, de cel puțin 300 de pagini.
Faberlic este cea mai mare companie rusească de vânzări directe, fiind în Top 100
companii cosmetice din lume. Cosmeticele Faberlic sunt unice pe plan mondial
fiind susţinute de brevetele şi inovaţiile acestei firme în cosmetologie. Faberlic
comercializează produse în 42 de țări. Zeci de mii de clienţi şi consultanţi castigă
în colaborare cu firmă în 3 moduri:




CLIENT – cumpărați produse de calitate rusească pentru uzul personal cu
reducere’de 20-26% fată de prețurile de catalog.
CONSULTANT – obțineți un venit suplimentar în timpul liber din vânzarea
produselor pe bază catalogului cunoscuților și clienților.
LIDER – vă construiți propria afacere în parteneriat cu Faberlic, prin
formarea unei structuri proprii de consultanți și lideri.

BENEFICII FABERLIC ROMÂNIA
✔ ocazie extraordinară de a fi printre primii Consultanți/Lideri în România;
✔ comision de 20 – 26% pentru fiecare produs + bonusuri periodice;
✔ cadouri de bun venit+ reducere de 20 % pentru prima comandă;
✔ compania cu cele mai multe și avantajoase promoții de pe piață;
✔ posibilitatea de avansare în ritm propriu de lucru;
✔ calitate brevetată și produse fără ingrediente toxice organismului;
✔ Program Motivațional complex cu o abordare simplă în 9 pași.
REDUCERI FAŢĂ DE PREŢURI DE CATALOG
20% – la comandă de minim 80 de lei preț de catalog. Puteți comanda și sub 80 de
lei, dar fără discount.
26% – dacă într-o campanie aveți 100 de puncte comandă (valoarea punctului
variază între 4 și 10 lei, totalul punctelor se vede în comandă) în campania
următoare veți avea discount 26%
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Dacă într-o campanie aveți 100 de puncte în comandă, deveniți consultant VIP și
aveți mai multe beneficii despre care puteți citi aici https://faberlicromania.com/ .

PUNCTUL FABERLIC România
Fiecare produs Faberlic are alocat un număr de puncte de puncte. Este valoarea
unui produs în sistemul Faberlic. Valoarea unui punct variază între 4 și 10 lei.
Produsele aflate în promoție, produsele de curățenie, hainele și încălțămintea au
puncte mai puține decât cosmeticele și parfumurile fără promoție. Puteți vedea
valoarea punctelor fiecărui produs în contul dvs. Faberlic și implicit în comandă,
atunci când o plasați.
Punctele se transformă într-un produs cadou în campania următoare. Oferta se
numește Club Faberlic și o găsiți la Pasul 2 al comenzii – acolo selectați produsul
cadou, în funcție de nr de puncte pe care le dețineți. Dacă doriți, puteți lasă
punctele să se adune și să luați un produs mai scump într-o campanie ulterioară.
Condiția este să nu faceți pauză în plasarea comenzii în nicio campanie dintre cele
în care strângeți punctele. Cum puteţi utiliza punctele cadou aflaţi în articolul
dedicat: https://faberlicromania.com/raspunsuri-la-intrebari-frecvente/
MOD DE LUCRU (de de bază, imediat)
Activitatea de Consultant constă în prezentarea catalogului cercului personal de
cunoștințe și prieteni care vor dori să comande produse Faberlic. După ce ați
adunat comenzile doritorilor, plasați comanda online. Dumneavoastră veți cumpăra
produsele la un preț mai mic decât cel din catalog, cu 20-26%, și le veți vinde
clienților cu prețul de catalog. Practic, câștigul dumneavoastră constă în diferența
dintre prețul de catalog și cel de consultant, bani cash care vă rămân după ce
încasați banii de la clienți. Pe lângă acest discount, în calitate de Consultant
Faberlic, veți primi diverse cadouri și multe alte promoții. Încă de la prima
comandă puteți participa la Programul Start în 9 Pași, care vă va mări considerabil
câștigurile. Primul pas al Programului se află în catalogul primit și constă într-un
cadou pe care îl veți primi în comanda din campania următoare (citiți detaliile
ofertei în catalog).
Vânzarea directă reprezintă principala metodă de câştiguri online. Asta presupune
un efort constat, inclusiv informare cu toate promoţiile din fiecare campanie. Vă
puteţi însă dezvolta eficient în mediul onine de unde puteţi atrage în reţeaua
dumneavoastră noi clienţi şi consultanţi. După ce realizaţi prima comandă Faberlic
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de minim 80 de lei veţi avea posibilitatea de a înscrie proprii clienţi şi consultanţi.
Primiţi de asemenea un link personal pe care îl puteţi utiliza, promova, pentru a
înscrie cât mai multe persoane în propria reţea utilizând metodele online.
INSTRUMENTE DE LUCRU




Catalogul. Catalogul este valabil o companie, iar o campanie durează de
reglulă 3 săptămâni. Însă, pe durata unui an avem și câteva campanii de 2
săptămâni (cel mult 4).
Contul online. Toată activitatea se desfășoară online, în contul
dumneavoastră de Consultant, în care intrați cu datele primite după
înregistrare pe telefon și email (codul de consultant, parola și codul de
validare). Pentru a intra în cont, deschideți browser-ul și tastați adresa
magazinului online Faberlic. Pentru a putea folosi contul online este necesar
mai întâi să validați contul, să îl activaţi după înscriere.

CUM SE PLASEAZĂ COMANDA FABERLIC
Comanda se plasează online, în contul dumneavoastră de pe www.faberlic.com.
1. În colțul din stânga, sus, asigurați-vă că ați selectat limba și țara.
2. În colțul din dreapta, sus, dați click pe butonul Acces și introduceți datele de
autentificare primite prin sms/email: cod consultant și parolă.
3. Tot în dreapta, sus, dați click pe opțiunea Întocmește comandă, apoi
selectați Comandă rapidă
4. Se deschide un formular unde trebuie să completați datele corecte de livrare






Punct eliberare a produselor (în stânga). Bifați această opțiune doar dacă
doriți să ridicați coletul de la un punct de eliberare. Avem puncte de
eliberare doar în Iași, Botoșani și Bacău. Regăsiți adresele mai jos.
Livrare la adresă (în dreapta). Aceasta este cea mai utilizată opțiune,
presupune livrarea coletului prin curier, la adresa completată de
dumneavoastră. După ce bifați căsuța, completați cu atenție datele din
formular, inclusiv codul poștal.
IMPORTANT! La Transportator selectați Expres dacă doriți să faceți
plata online cu cardul sau Ramburs dacă doriți să plătiți coletul la curier.
Dacă nu selectați corect, nu veți primi coletul !!!

După completarea acestui formular ajungeți la Pasul 1 al comenzii.
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PAS 1 (adăugarea produselor în comandă)
Aici vă apare un câmp dreptunghiular unde introduceți codurile produselor dorite
sau denumirea lor, dacă nu știți codurile.
La Pasul 1 se introduc:










Produsele dorite (după cod/denumire)
Cataloage. Scrieți “catalog” dacă nu știți codul, se deschide o listă din care
alegeți catalogul dorit (atenție să fie Catalog Romania). Prețul unui catalog
este 3.5 lei, iar dacă luați 5 bucăți, prețul scade la 2 lei/bucata.
Produsele aflate în promoția de tipul “Oricare 2 produse la preț
special” . Aici vor apărea cu prețul întreg, iar când treceți la Pasul 2 le veți
vedea cu prețul redus.
Seturile de produse aflate în promoție. Seturile nu au coduri proprii. Dacă
doriți să comandați un Set care conține 2 sau mai multe produse, veți adaugă
codurile fiecărui produs în parte la Pasul 1, iar la Pasul 2 apar cu prețul
redus.
Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte (vezi mai jos procedura de
comandă pentru aceste produse)
Produsul pentru înlocuirea taxei de transport. În fiecare campanie puteți
alege un produs dintr-o lista de 3 produse pe care îl puteți comanda ca
alternativă la taxa de transport. Adăugați produsul în comandă și veți avea
transportul gratuit. Consultați lista aici
https://faberlicromania.com/afacerea/noutati/

După adăugarea produselor, dați click pe opțiunea din dreapta, jos, Continuă
întocmirea comenzii, care vă va duce la Pasul 2 al comenzii.
PAS 2 (ACȚIUNI PROMOȚIONALE)
Pasul 2 este deosebit de important, întrucât aici găsiți cadourile și promoțiile la
care vă încadrați, pe care va trebui să le adăugați personal în comandă, altfel nu le
veți primi.
Aici găsiți 6 liste, care se deschid din partea dreaptă, cu click pe “deschide”:
1. Promoții catalog – conține toate produsele care fac obiectul promoției de
tipul “Oricare….la doar … lei la cumpărarea produselor din catalog în
valoare de 23.89 lei” . Deschideți listele, căutați produsul dorit, selectați-l și
adăugați-l în comandă).
https://faberlicromania.com/
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2. Promoții consultant – conține cadourile și bonusurile de care beneficiați,
care trebuie selectate și adăugate în comandă, altfel nu le veți primi. Toate
produsele cadou și seturile cu reducere din cei 9 pași ai Programului Start se
regăsesc aici. Un cadou sau o promoție consultant va fi prezentă în acest
câmp timp de 3 campanii. Dacă nu o veți selecta și adăuga în comandă, se va
șterge după 3 campanii.
3. Acțiuni de sprijin – conține flyere și 1 catalog la preț special, de 1,7 lei,
care va fi adăugat automat în comandă. Dacă doriți mai multe cataloage,
mergeți la Pasul 1.
4. Instrumente de vânzare – conține Setul de mostre pentru începători la 21
lei, disponibil doar la prima comandă, precum și mostrele la preț redus, la
care vă încadrați, conform ofertei.
5. Alegerea ambalajului – este o opțiune pe care o puteți folosi dacă doriți un
ambalaj de cadou pentru comandă dumneavoastră.
6. Club Faberlic– aici puteți selecta un produs cadou pentru punctele
acumulate din comanda/comenzile anterioare (vezi detalii mai jos, la
Puncte).
Fiecare câmp conține liste cu produse aflate în promoție, din care dumneavoastră
trebuie să selectați pe cele dorite. IMPORTANT!!! Pentru ca toate produsele
selectate să fie adăugate în comandă, dați click pe butonul APLICĂ
MODIFICĂRI, care se află sub aceste 6 câmpuri.
După ce ați verificat că toate produsele sunt în comandă, iar prețurile corespund
(atenție la cum ați introdus promoțiile), dați click pe Confirmă comanda (dreapta,
jos). Vă vor apărea informațiile finale despre valoarea comenzii:




Total
Taxa de livrare (16 lei sau 0 lei dacă ați selectat un produs din lista pentru
“Livrare gratuită”)
Taxa de ambalare

***Beneficiați de un discount de 20% dacă valoarea comenzii la preț de catalog
este mai mare de 80 de lei (prețul din prima coloană). Prețul din a 2-a coloană este
prețul dumneavoastră de Consultant.
După confirmare, va apărea mesajul “Comanda dvs a fost plasată cu succes”,
apoi butonul Treceți la plată. Dacă la început, la Transportator, ați bifat
Ramburs, ignorați acest mesaj și puteți ieși din cont, comanda dvs e plasată și nu
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mai trebuie făcut nimic. Dacă ați selectat Expres, înseamnă că doriți să plătiți
online și trebuie să urmăriți pașii pentru efectuarea plăti cu cardul.
CUM SE INTRODUC PROMOȚIILE
Catalogul Faberlic conține 3 tipuri de promoții, ușor de recunoscut după
încadrarea într-un pătrat/cerc roșu în partea de jos a paginilor catalogului. În
comandă, acestea se introduc astfel:
1. Produsele care apar în catalog cu promoția de tipul “Oricare 2 produse la
preț special” se introduc la Pasul 1 al comenzii, unde vor apărea cu prețul
întreg, iar când treceți la Pasul 2 le veți vedea cu prețul redus
2. Seturile care conțin 2 sau 3 produse nu au cod anume, ci se adăugă codurile
fiecărui produs care face parte din set la Pasul 1, iar la Pasul 2 va apărea
prețul redus.
3. Produsele care fac parte din promoția “Oricare….la doar … lei la
cumpărarea produselor din catalog valoare de 23.89 lei” se selectează la
Pasul 2 al comenzii, la Acțiuni Promoționale – Promoții Catalog (primul
câmp. ATENȚIE Dacă introduceți un produs aflat în această promoție la
Pasul 1, nu veți beneficia de prețul promoțional! Acesta trebuie introdus la
Pasul 2.
CUM SE COMANDĂ
ÎNCĂLȚĂMINTE

ARTICOLELE

DE

ÎMBRĂCĂMINTE

ȘI

Produsele de îmbrăcăminte, lenjerie intimă și încălțăminte sunt expediate mai
târziu decât restul produselor, întrucât depozitul se află în Moscova, iar
cosmeticele și detergenții se află în Letonia, de aceea există un decalaj de timp.
Prin urmare, în momentul în care comandați un produs din aceste categorii (haine
și încălțăminte), sistemul vi-l adaugă într-un Coș Automat și vă arată data la care
este disponibil pentru livrare. Produsul rămâne în Coșul Automat, iar la comanda
pe care o veți plasa după data respectivă, vi-l adaugă automat în comandă și vi-l
livrează. Veți plăti produsul în comanda în care îl veți primi. Dacă vă răzgândiți în
privința produsului între timp, comanda poate fi anulată printr-un email care se
trimite la adresa d.onofreiciuc@faberlic.com, în care specificați numele dvs,
numărul comenzii și solicitarea de ștergere a produsului respectiv.
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LIVRARE ȘI PLATĂ
Transportul coletelor se face prin CURIER sau la PUNCTE DE ELIBERARE:






Curier (DPD) la adresă indicată la întocmirea comenzii. Valoarea taxei de
transport difera in functie de cum este efectuata plata. ramburs sau online,
si de valoarea comenzii. Astfel, taxa de livrare va fi urmatoarea:
COMANDA CU PLATA ONLINE:
– 9 lei pentru o comanda mai mare de 360 lei (pret de consultant)
– 13 lei pentru o comanda mai mica de 360 lei (pret de consultant)
COMANDA CU PLATA RAMBURS:
– 12 lei pentru o comanda mai mare de 360 lei (pret de consultant)
– 16 lei pentru o comanda mai mica de 360 lei (pret de consultant)
Puteți beneficia de livrare gratuită, printr-un program special, în cadrul
căruia puteți alege să comandați un produs dintr-o listă de produse (se
adaugă la Pasul 1). Astfel, puteți să înlocuiți taxa de livrare cu un produs. În
fiecare campanie lista produselor din care puteți alege se înnoiește. Vedeți
lista actualizată aici: https://faberlicromania.com/afacerea/noutati/ sau o
puteți solicita Mentorului dvs.
Livrarea gratuita la ridicarea coletului de la un Punct de eliberare, valabil
doar pentru localitățile Iași, Botoșani, Deva și Bacău.

Termenul de livrare este de 7-10 zile.
Pe lângă taxa de livrare, se mai aplică și o taxa de ambalare de 2.5% din valoarea
comenzii.
Plata se face ramburs, la ridicarea coletului, sau online, când plasați comanda.
CUM SE RETURNEAZĂ UN PRODUS
Dacă doriți să returnați un produs, o puteti face in termen de 14 zile de la primirea
coletului. Scrieți un e-mail cu subiectul “returnare produs”, care să conțină
solicitarea dvs de returnare și următoarele date:
✔ nume complet
✔ cod de consultant
✔ codul produsului
✔ numărul comenzii din care face parte
✔ motivul returului

https://faberlicromania.com/

https://faberlic.info.ro/

INTRĂ ÎN ECHIPA FABERLIC ROMÂNIA AICI: https://faberlicromania.com/inscriere-formular/

Solicitarea de retur se trimite la adresa de E-mail: officeromania@faberlic.com
sau d.onofreiciuc@faberlic.com .
Important să menționați: adresa de ridicare, numărul comenzii, articolul, codul
produsului şi motivul returului. După care veți primi un AWB si curierul va ridica
comanda de la dvs.
Puncte de eliberare produse:





Livrare la Punctul de eliberare produse Iasi , stradela Bărboi, nr. 5, parter,
Iași, Romania, 70007, Program: L-V: 10.00 – 17.00
Livrare la Punctul de eliberare produse Deva, Str. 22 Decembrie Nr.118
ap./bir. 36 Deva Romania , Program: L-V:10.00-18.00
Livrare la Punctul de eliberare produse Botoșani, Aleea Zorilor Nr.6 SC. D.
AP.1 Botosani Romania 710184, Program: L-V : 9.00-20.0, S : 9.00-14.00
Livrare la Punctul de eliberare produse Bacău, Str.Vasile Alecsandri Nr.2
Bl.2 Bacau Romania 600008, Program: L-V:10.00-18.00

Punctele de eliberare produse le puteţi consulta (actualizate) pe pagina dedicată:
https://faberlicromania.com/puncte-ridicare-comenzi/ .
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