Ev KADININdan iş
kadınına dönüştüm

Fatoş
Karahasan,
Ahu
Demirci.

Fatoş Karahasan bu ay Avon kadınlarından
Ahu Demirci’yi sayfalarımıza konuk etti.

Ahu Demirci
Avon Bağımsız
Satış Lideri.
38 yaşında, iki
çocuk annesi

Tamamen ev kadınlığından bir iş kadınına dönüştüm. Artık
kendi işimin sahibiyim. Çevremden çok takdir görüyorum. 19
yaşımda Türkiye’ye geldiğimde, tek kelime Türkçe bilmiyordum. O şekilde, televizyon, sokak ve pazardan öğrendiğim
Türkçe ile idare ediyordum. Avon’un buna da büyük katkısı oldu. Satış yapmaya başlayıncaya kadar aksanlı konuşuyordum. Satış yapmaya başladıktan sonra Türkçem ileri seviyeye
geçti. Kendimi çok geliştirdim.
Hayatınızda ne değişti?
İnsanlarla çok güzel iletişimim var. Eskiden, yanımdakilerle
konuşmaya bile çekinirdim. Şimdi çok değiştim. Kolayca sohbet ediyorum. Bir kafede bile yanımda oturan bir kadına hemen kataloğumu sunabiliyorum.
Temsilcilerinizle ilişkileriniz nasıl?
Temsilcilerimle uzun yıllardır çalışıyorum. Onlarla aile gibiyiz. Sürekli ziyarete gidiyorum. Yüzyüze görüşmek bizim işte
çok önemli. İnsanların gözlerinin içine bakıp, samimi bir şekilde görüştüğünüzde çok farklı yanıtlar alıyorsunız. Başarı artıyor. Onların hayatındaki değişiklikleri görmek de bana büyük mutluluk veriyor.
Ne tür değişikler bunlar?
Biz hayal büyütüyoruz temsilcilerimizle. Eğitimlerimizde hedefleri hayaller olarak belirliyoruz. Sonra temsilcim arayıp
“Ahu Hanım, ben şu hayalimi gerçekleştirdim, şu kıyafeti ya
da şu telefonu aldım, çocuğumun kurs parasını ödedim” dediğinde inanılmaz mutlu oluyorum.
Nasıl başarılı oldunuz?
Üst ekip yöneticilerimin büyük katkısı var. Onları örnek aldım.
Severek çalıştım. Sadece inanarak, Avon’a güvenerek temsilciliği zevkle yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin, hiçbir şey engel değil. Satış tmsilciliğine başlamadan önce ev kadını olarak eşimden para beklerdim. Şimdi, çocuklarımın kursunu karşılıyorum. Arabamı kullanıyorum. Arkadaşlarımla gezmeye gidebiliyorum. Faturalarımı ödüyorum.

AVON’a şimdi ücretsiz katılmak için avon.com.tr adresini ziyaret edebilir
veya 0850 221 10 10 numaralı danışma hattını arayabilirsiniz.

Bu bir reklamdır.

A

von Güzelliğe Değer Katan Kadınlar projesi kapsamında proje danışmanlığını yürüten Fatoş Karahasan’ın
röportajları devam ediyor.
Irak’tan Türkiye’ye öykünüz nasıl başladı?
Irak’ta doğdum, büyüdüm. Bağdatlıyım. Üniversitenin ilk yılında okurken, eşimle tanıştım. 19 yaşında evlendim. Eşim Iraklı
Türkmen. Türkiye’ye yerleşmeye karar verdik.
Arkadaşlarınız size “Rim” diyorlar.
Evet, Arapça adım Rim. Ceylan demek. Türk vatandaşlığına
geçince Ahu adını aldım. 16 yaşında Mustafa, 14 yaşında Faysal isimli lisede okuyan iki oğlum var. 20 senedir buradayım.
Türkiye’de çalıştınız mı?
Çocukları büyütürken, bir anaokulunda çalıştım. Saatleri bana
uymadı. Çocukları ihmal etmemek için işi bıraktım. Çocukları okula götürürken. Bir arayış içindeydim. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum, ama tam aradığımı bulamıyordum. Tam o esnada, 2009’da Avon ile tanıştım. Avon ürünleri kullanıyordum.
Denk geldiğinde alıyordum. “Ben de yapabilirim” dedim.
İşler iyi gitti mi?
Hem de çok. Önceleri, kataloğu gösterirken bile çekiniyor,
utanıyordum. Çok güzel satışlarım oldu. Ondan sonra, benim
satış liderim sürekli bana davette bulundu. “Gel ekibini kuralım, seni lider yapalım” dedi. Ben iki yıl bekledim. Beş kişiyle
başladım. İlk yılda Yıldızlar Kulübü üyesi oldum. Şu anda 150
kişilik bir ekibim var.
Bağımsız Satış temsilcisi olmayı sevdiniz mi?

