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SPOLEČNOST AVON POMÁHÁ NEJZRANITELNĚJŠÍM
AVON Česká republika a AVON Slovensko věnují 3,5 tuny sprchových gelů a tekutých mýdel v reakci na Covid 
– 19 seniorům, onkologickým pacientům a kurýrům. 
AVON Cosmetics je společensky odpovědná firma, která se dlouhodobě angažuje ve zlepšování prostředí 
a podmínek žen a jejich rodin, ať už formou boje za zdravá prsa nebo bojem proti domácímu násilí. Nyní se 
rozhodla reagovat na aktuální situaci pandemie a zvýšené potřeby dodržování hygienických zásad a to 
právě pomocí pro nejzranitelnější skupině lidí – seniory a onkologické pacienty, kteří jsou v současné době 
v největším nebezpečí. AVON Česká republika a AVON Slovensko tak věnují 3,5 tuny sprchových gelů 
a tekutých mýdel následujícím institucím: LIGA PROTI RAKOVINĚ a ÚSMĚV SENIORŮM. V neposlední řadě myslí 
i na svého obchodního partnera – kurýrní službu In-Time, která i v těchto nelehkých dnech nadále poskytuje 
své služby a stará se o zákazníky AVONu. „Nesmírně si vážíme všech, kteří v dnešní době pomáhají a darovat 
naše produkty byla automatická volba. Přidáváme se tak s naší vlnou svěžesti a kromě hygieny tak snad 
přineseme i trochu radosti, stejně jako to dlouhodobě dělají naše výrobky a katalogy.“, řekla Alena Pytlíčková, 
PR manažerka AVON Cosmetics.
Liga proti rakovině je občanské sdružení a více jak 25 letou tradicí. Cílem tohoto sdružení je pomoc 
onkologickým pacientům, jejich rodinám a blízkým. Materiální pomoc v podobě sprchových gelů a tekutých 
mýdel značky Senses od AVONu bude Ligou proti rakovině distribuována na spolupracující mimovládní 
organizace, onkologická oddělení v zdravotnických zařízeních po Česku a Slovensku. S Ligou proti rakovině 
spolupracuje AVON Cosmetics již dlouhé roky v rámci projektu AVON za zdravá prsa a prostřednictvím 
různých iniciativ podporuje jejich projekty.  Snahu pomoci v této době ocenila také výkonná ředitelka Eva 
Kováčová: „Je nám ctí a potěšením, že společnost AVON patří k našim tradičním a dlouholetým partnerům. 
Naše spolupráce přináší užitek nejen onkologickým pacientům, ale v rámci osvěty a prevence i široké 
veřejnosti. V současné situaci upřímně děkujeme, že prostřednictvím jejich produktů můžeme v těchto 
náročných dnech nabídnout cennou hodnotu – pocit, že někdo na vás myslí a pomůže byť jen drobností. 
Tento pocit je dnes neocenitelný… Děkujeme.“
Úsměv seniorům je nadační fond, jehož posláním a účelem je materiální a finanční pomoc seniorům ve věku 
nad 65let, žijících ve vlastním i nájemním bydlení, umístěných v domovech pro seniory, pečovatelských 
domech, LDN a jiných léčebných zařízeních. Právě jejich bezpečí a maximální hygiena prioritou číslo jedna. 
Předsedkyně správní rady a zakladatelka nadačního fondu Úsměv Seniorům, paní Bára Boháčková vítá 
každou pomoc a z tohoto daru byla více než nadšena: „Vzhledem k nynější situaci také společně s různými 
dobrovolníky šijeme roušky a zrovna dnes jsme bezmála 200ks rozdali do domovů pro seniory - a další 
chystáme. Zítra nám také přijedou různé dezinfekční prostředky, které budeme do domovů taktéž rozvážet. 
Budeme moc rádi, pokud budeme moci babičkám a dědečkům zajistit také AVON produkty! Velmi si takové 
podpory vážíme, zvláště nyní!“
Tato pomoc, stejně jako bezproblémové doručování zásilek, by ale nebyla možná bez podpory našeho 
obchodního partnera, kurýrní společnosti In Time a jejího partnera na Slovensku. Darem určeným právě 
sem tak děkujeme našim českým a slovenským kurýrům, kteří se v této nelehké době starají, aby naši 
zákazníci byli v maximálním bezpečí. Generální ředitel společnosti, pan Daniel Mareš, byl tímto činem velmi 
potěšen. Část sprchových gelů nyní putuje k více než 900 kurýrů v ČR a SR. In Time v době karantény nabízí 
i nově službu bezkontaktního doručení, tj. doručení objednávky na vámi předem vybrané místo, kde vám 
kurýr balíček nechá bez toho, aniž byste se ním museli potkat. Zásilku vám na místě předávky vyfotí, jako 
důkaz předání. Společnost tak eliminuje kontakty lidí, v zájmu bezpečí nás všech. 
V AVONu věříme, že právě probíhající situace se dá zvládnout jen díky vzájemné spolupráci a především 
pomoci, solidaritě a ohleduplnosti nás všech. Jako nezapomínáme dodržovat hygienické zásady, 
nezapomínejme ani pomoci ostatním, více zranitelným než jsme my sami. Věříme, že SPOLU jsme silnější. 

Všechny výrobky pro očistu těla, krásu a radost naleznete na www.avon.cz.
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