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res o lute

Αποφασιστικός, 
λαμβάνει αποφάσεις 
γρήγορα και με σιγουριά,
θαρραλέος και 
ανυποχώρητος.

Γιν και το Γιανγκ   Ανάμεσα στο



ΤΩΡΑ ΕπΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ χΥΜΟ  
πΟΥ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ  

C9 πΑΚΕΤΟ ΣΑΣ!  
ALoE VErA GEL®, 

ALoE BErry NECtAr™ 
Ή ALoE PEAChEs™;
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Μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις, ή 
μπορούμε να είμαστε αποφασιστικοί. 
Εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε ποια 
είναι η πορεία που ταιριάζει καλύτερα στους 
στόχους σας και τι είστε πρόθυμοι να κάνετε 
για να τα πετύχετε.

Είμαι βέβαιος ότι όσοι από εσάς επιλέγετε 
να αντιμετωπίσετε την πρόκληση, θα είστε 
αυτοί που θα επιτύχετε μια νέα θέση στο 
Marketing Plan, θα κερδίσετε ένα ταξίδι στο 
Global Rally, θα γίνετε Eagle Managers ή θα 
λάβετε μια επιταγή Chairman’s Bonus. Και, 
όπως όλα τα πράγματα που αξίζουν, δεν θα 
είναι εύκολο.

Ξέρω ότι παρόλο που ο δρόμος μπορεί να 
είναι δύσκολος κατά καιρούς, οι ανταμοιβές 
στο τέλος θα αξίζουν κάθε στιγμή που 
δαπανάτε για την επίτευξή τους!

Ανυπομονώ να δω τι μπορούμε να 
πετύχουμε όλοι τη νέα χρονιά. 

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Τη συγκριμένη φράση την 
έχουμε ακούσει όλοι αμέτρητες 
φορές στα χρόνια που πέρασαν. 
Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα το 
έχετε αντιληφθεί με διάφορους 
τρόπους και στη ζωή σας, αλλά 
και στην Forever επιχείρησή σας. 

Υπήρξαν πολλές φορές που χρειάστηκε να 
το εφαρμόσω στη δική μου. Καθώς ο 
πίνακας με τους στόχους του 2019 είναι 
ακόμα λευκός, αυτή η φράση έρχεται στο 
μυαλό μου.

Για πολλούς από εμάς, η νέα χρονιά 
σηματοδοτεί αποφάσεις και δεσμεύσεις για 
το τι θα πρέπει να κάνουμε παραπάνω ή να 
κάνουμε καλύτερα. Στα Κεντρικά Γραφεία 
συζητήσαμε πολύ για τον στόχο μας να 
μοιραστούμε με ακόμα περισσότερους την 
επιχειρηματική ευκαιρία της Forever και τη 
δύναμη των προϊόντων μας. Έχουμε 
εντοπίσει όλα αυτά που χρειαζόμαστε για 
να επιτύχουμε τους στόχους μας, αλλά 
αυτό που χρειαζόμαστε πρωτίστως είναι τη 
δέσμευση όλων μας.

Οι αποφάσεις της Νέας Χρονιάς δεν είναι 

απλά η δήλωση νέων στόχων που 
ανακοινώνουμε στους φίλους και στους 
συγγενείς μας σε οικογενειακά τραπέζια ή 
στους συναδέλφους μας στους διαδρόμους 
των γραφείων- είναι κάτι το οποίο προήλθε 
κατόπιν σκέψεως και δεσμεύσεως, διότι 
αναζητάτε μια ριζική αλλαγή με διάρκεια .

ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 40 χΡΟΝΙΑ πΟΥ πΕΡΑΣΑΝ, ΕχΩ 
πΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ otI ΟΙ ANΘΡΩπΟΙ ΣΤΗΝ 
ΕπΙχΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ πΟΥ ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΑΚΡΙΑ, 
πΕΤΥχΑΝ πΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙχΑΝ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΝΑπΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ πΟΥ ΔΕΝ πΑΙΡΝΟΥΝ 
ΑπΛΑ ΑπΟΦΑΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑπΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ.

Έχουν δεσμευθεί να επιτύχουν τους στόχους 
τους, όσο σκληρά και αν χρειαστεί να 
δουλέψουν για να ξεπεράσουν τις 
προκλήσεις που θα προκύψουν. Αυτή 
πραγματικά είναι η διαφορά ανάμεσα σε 
αυτούς που λένε ότι θα κάνουν κάτι και σε 
αυτούς που θα το κάνουν.

Κάθε μέρα ο καθένας μας έχει μια επιλογή. 
Μπορούμε να αφήσουμε τις ζωές μας και τις 
επιλογές των άλλων να μας καθορίζουν ή 
μπορούμε να δυσκολέψουμε τα πράγματα 
και να κάνουμε αλλαγές με διάρκεια και 
νόημα στις ζωές μας.

Χυμοί



Ευεξία

Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος 
ευκαιρίες και είναι πολύ εύκολο να 
γεμίσουμε το πρόγραμμά μας με 
δραστηριότητες, ταξίδια και μίνι 
περιπέτειες, αλλά κάποιες φορές όταν 
είμαστε διαρκώς πολυάσχολοι κατά 
τη διάρκεια της εβδομάδας μπορεί να 
νιώθουμε εξαντλημένοι. Εάν νιώθετε 
κουρασμένοι και μονίμως σε τεντωμένο 
σχοινί ίσως ήρθε η στιγμή για λίγη 
ευεξία μετά την εργασία σας. Τα 
ακόλουθα βήματα θα σας βοηθήσουν 
να χαλαρώσετε και να ανακτήσετε 
τις δυνάμεις σας έτσι ώστε οι στόχοι 
σας να παραμείνουν ελκυστικοί, 
συναρπαστικοί και εύκολοι να τους 
κατακτήσετε. ALoE hEAt LotIoN: Κωδ. 064  GR: 18.30   CY: 17.56

ForEVEr EssENtIAL oILs LAVENdEr: Κωδ. 506  GR: 31.50   CY: 30.23
ForEVEr B12 PLus: Κωδ. 188  GR: 20.30   CY: 17.19

ΑπΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΝΗΤΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
Εάν ο εγκέφαλός σας σκέφτεται ακόμα τι έγινε στο γραφείο 
πριν τρεις ώρες, ήρθε η στιγμή να ξεκινήσετε γυμναστήριο 
και να κλείσετε τον διακόπτη. Δεν έχει σημασία εάν επιλέξετε 
κολύμβηση, τρέξιμο, βάρη ή γιόγκα, το να επικεντρωθείτε στην 
άσκηση θα σας βοηθήσει να αποβάλλετε την αρνητική ενέργεια 
πριν επιστρέψετε στο σπίτι.

Η άσκηση μπορεί να είναι κάτι επιπλέον στο πρόγραμμά 
σας, ωστόσο θα σας γεμίσει με το συναίσθημα της 
ηρεμίας και θα σας αναζωογονήσει χάρη στις ενδορφίνες 
που απελευθερώνει ο εγκέφαλος κατά τη διάρκειά της. 
Εάν την συνδυάσετε και με τον κατάλληλο τρόπο σκέψης 
τότε θα βοηθηθείτε ακόμα περισσότερο. Μπορείτε να το 
επιτύχετε αυτό απλώς εάν επικεντρωθείτε στην αναπνοή 
σας, εάν βάλετε τον ρυθμό στο βήμα σας, ή απλά 
κάνοντας μια βόλτα για να πάρετε λίγο αέρα, και μόνο 
αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν να απαλλαγείτε από 
τις αρνητικές σκέψεις.
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ΑπΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΜΑΣΑΖ
Το μασάζ χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο ως μια τεχνική ανακούφισης από 
το στρες και τα οφέλη του είναι αναμφισβήτητα σημαντικά τόσο στη σωματική, όσο και 
στην ψυχική μας υγεία. 

Εάν κουβαλάτε το στρες στους ώμους σας, οι μυς στην πλάτη σας θα νιώθουν την 
ένταση, και ένα μασάζ μετά τη δουλειά θα έκανε το θαύμα του. Η Aloe Heat Lotion 
με τους θερμαντικούς παράγοντες που χαλαρώνουν τους μυς και την καταπραϋντική 
και αναζωογονητική αλόη που περιέχει είναι ιδανική για ένα μασάζ που θα σας 
ανακουφίσει από το καθημερινό στρες.

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ χΩΡΟ ΓΙΑ “ΑπΟΣΥΜπΙΕΣΗ”
Ακόμα και οι πιο δραστήριοι και εξωστρεφείς άνθρωποι 
περιστασιακά χρειάζονται λίγο χρόνο για να γεμίσουν τις 
μπαταρίες τους, και για αυτόν τον λόγο ο χρόνος που 
αφιερώνουμε στον εαυτό μας για αποσυμπίεση δεν είναι 
μια εγωιστική απαίτηση, αλλά κάτι απαραίτητο για να 
βρούμε την ευεξία μας. Απολαύστε ένα χαλαρωτικό ζεστό 
μπάνιο, διαβάστε ένα βιβλίο ή κάντε διαλογισμό σε έναν 
ήσυχο χώρο με χαμηλό φωτισμό. 

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο John Hopkins, μόνο 30 
λεπτά διαλογισμού την ημέρα θα σας βοηθήσουν να 
αποβάλλετε το άγχος και τις αρνητικές σκέψεις, αλλά για 
να είναι αποτελεσματικό μακροπρόθεσμα θα ήταν καλό να 
εναλλάσσετε το χρονικό διάστημα που αφιερώνετε ώστε 
να δημιουργήσετε μια νέα συνήθεια και όχι ένα αυστηρό 
πρόγραμμα. Βρείτε ένα άνετο μέρος, απαλλαγμένο από 
εξωτερικούς περισπασμούς και επικεντρωθείτε στην αναπνοή. 
Έτσι θα συμπαρασύρετε το μυαλό σας στο μέρος που θα 
θέλατε να βρίσκεστε και που σας ηρεμεί. 

ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙΤΕ ΤΑ πΕΡΙΤΤΑ
Εάν νιώθετε πεσμένοι μετά τη δουλειά, το να ξεσπάτε 
σε έτοιμο φαγητό είναι το χειρότερο που μπορείτε να 
κάνετε. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να νιώσετε 
ακόμα χειρότερα, ενώ o καφές θα σας δημιουργήσει 
περισσότερο εκνευρισμό. 

Αυτό που χρειάζεστε είναι να επιλέξετε τροφές πλούσιες σε 
βιταμίνες του συμπλέγματος B. Εάν νιώθετε οξύθυμοι ή απαθείς 
αυτό σημαίνει ότι έχετε έλλειψη σε κάποια από αυτές τις 
βιταμίνες. Τα δημητριακά, τα φασόλια, οι ξηροί καρποί, τα αυγά 
και τα γαλακτοκομικά αποτελούν εξαιρετικές πηγές βιταμίνης 
B και προσθέτοντας αυτές τις τροφές στη διατροφή σας θα 
τονώσετε τη διάθεσή σας. Πολλοί ενήλικες παρουσιάζουν 
έλλειψη σε αυτές, και ιδιαίτερα οι vegans, κάτι που καλύπτει η 
Forever B12 Plus®.  

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ 
ΥπΝΟΥ
Είναι φοβερό το 
πόσο μεγάλο 
μπορεί να 
φαντάζει ένα 
πρόβλημα 
όταν είστε 
κουρασμένοι.  
Η καλή ποιότητα 
ύπνου μπορεί να 
αναζωογονήσει 
το μυαλό σας και 
να σας βοηθήσει 
να αντιμετωπίσετε τις 
καταστάσεις με νέα οπτική. 
Εάν δυσκολεύεστε να κλείσετε μάτι, 
αναλογιστείτε την καθημερινή τελετουργία πριν  
τον ύπνο και δείτε μήπως μπορείτε να κάνετε  
μικρές αλλαγές. 

Η ρουτίνα δεν είναι απλά ένας όρος όταν πρόκειται για 
καλής ποιότητας ύπνο, είναι στην πραγματικότητα το 
θεμέλιο ερέθισμα προς τον εγκέφαλό σας ότι ήρθε η 
ώρα του ύπνου. Με άλλα λόγια, εάν υιοθετήσετε ένα 
τελετουργικό πριν τον ύπνο και αυτό σας γίνει συνήθεια, 
ο εγκέφαλός σας θα εκπαιδευτεί ότι ήρθε η ώρα να 
χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε.

Λίγο πριν τον ύπνο αποφύγετε κάτι γλυκό, την έντονη 
γυμναστική ή να είστε κολλημένοι στην οθόνη του 
υπολογιστή, και επιλέξτε κάτι πιο χαλαρωτικό όπως ένα 
ζεστό μπάνιο ή διάβασμα. Το Forever® Essential Oils 
λεβάντα είναι εξαιρετικό, λίγες σταγόνες πριν τον ύπνο 
και το άρωμά του θα σας χαρίσει ηρεμία και χαλάρωση.

Ελπίζουμε αυτά τα μικρά tips να σας βοηθήσουν 
να βρείτε και πάλι την ευεξία σας, καθώς αυτό 
θα επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής σας. Θα σας 
βοηθήσει να είστε δυνατοί, να έχετε επιμονή, να 
επιτυγχάνετε τους στόχους σας. Οτιδήποτε και αν 
είναι αυτό που θέλετε να πετύχετε, μην αφήσετε 
τίποτα να μπει στον δρόμο σας!
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Πέρασέ κιόλασ ένασ μήνασ αΠό τήν 
έλέυσή τήσ νέασ χρόνιασ. έχέτέ Παρέι τισ 
αΠόφασέισ σασ για τό Πώσ θα κατόρθώσέτέ 
να έΠιτυχέτέ τόυσ στόχόυσ σασ; 

 Ξεκίνησα τη χρονιά με ένα σύνθημα, 
ευζωία και περισσότερη περιπέτεια για 
το 2019! Βεβαίως και έχω καταγράψει 
τους στόχους μου καθώς και πώς θα 
τους υλοποιήσω! Φέτος θα εστιαστώ 
πιο πολύ στην αποφασιστικότητα, την 
καλύτερη οργάνωση, την πειθαρχία, την 

καθημερινή εξάσκηση για να βελτιώσω 
τις ικανότητες και τα ταλέντα μου, αλλά 
δεν θα ξεχνώ και τη διασκέδαση για να 
υπάρχει ισορροπία!

τι έιναι αυτό Πόυ σασ έμΠνέέι – τό δικό 
σασ γιατι- Πόυ σασ γέμιζέι δυναμή για να 
συνέχισέτέ;

 Τα παιδιά μου και οι αγαπημένοι μου 
άνθρωποι είναι η κινητήριος δύναμή μου - 
το μεγάλο γιατί μου! Το να είμαι ένα καλό 

παράδειγμα για τους άλλους, τόσο σε 
επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης, όσο και 
επαγγελματικής εξέλιξης μέσα από τις 
αξίες και τα ιδανικά μου!

έιστέ μια γυναικα Πόυ έχέτέ αναλαβέι 
Πόλλόυσ ρόλόυσ. υΠήρξέ κατι κατα τή 
διαρκέια τήσ διαδρόμήσ σασ Πόυ να σασ 
δυσκόλέψέ Ή να έβαλέ σέ αναμόνή τα 
σχέδια σασ; 

 Με γυρνάτε πολλά χρόνια πίσω…

Kάθε FBO έχει τη δική του ιστορία, η οποία μπορεί να εμπνεύσει και εσάς. Διαφορετικά κίνητρα 
ή προσωπικοί στόχοι παρακινούν τον καθένα μας. Είναι συναρπαστικό να διακρίνουμε το πάθος 
τους για την επιχείρηση, τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν, τον ενθουσιασμό για το 
επόμενο βήμα μέσα από κάθε ιστορία. Η Forever έχει πολλά πρόσωπα και θα έχετε την ευκαιρία 
να τα γνωρίσετε μέσα από αυτές τις ιστορίες.

Τι πιο όμορφο από έναν περίπατο στη χιονισμένη Αθήνα με την κα Χρύσα Ντζιούνη.  
Ανακαλύψτε τη δική της διαδρομή.

Γιν και το ΓιανγκΑνάμεσα  
      στο
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Ναι, κάποια στιγμή έβαλα σε αναμονή 
τα σχέδια μου για πολύ λίγο! Αυτό μου 
δίδαξε την υπομονή και ότι κάποιες 
φορές καλό είναι να αφηνόμαστε στη 
ροή της ζωής, να μην προσπαθούμε να 
ελέγχουμε τα πάντα και ότι όλα γίνονται 
για κάποιο λόγο που εκείνη τη στιγμή 
δεν αντιλαμβανόμαστε! Το μεγάλο μου 
γιατί και η πίστη μου στο συγκεκριμένο 
σχέδιο ενεργοποίησε πολύ γρήγορα 
τη δύναμη μέσα μου να συνεχίσω…
βάζοντας ένα μικρό στόχο στην αρχή, 
ένα πιο μεγάλο μετά, μία επίτευξη, μία 
επιτυχία, ένα βήμα κάθε φορά!

ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑπΕΥΤΡΙΑ ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΑΤΕ πΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ, ΣΟΦΟΤΕΡΗ ΚΑΙ πΙΟ 
ΥΓΙΗ;

 Τα πάντα έχουν ενέργεια και αυτό 
πλέον έχει αποδειχθεί και επιστημονικά! 
Εσείς και εγώ είμαστε αγνή ενέργεια 
και συνδεδεμένοι μεταξύ μας! Όπως 
είμαστε συνδεδεμένοι με τη φύση και 
με ό,τι γεννιέται και υπάρχει μέσα  
σ’ αυτήν, με κάθε ζωντανό οργανισμό! 
Η αποκοπή μας από τη φύση και 
τα στοιχεία της, μας απομάκρυνε 
από τη σύνδεσή μας με το κέντρο 
της ύπαρξής μας! Αυτό που θα σας 
πρότεινα είναι να ξανακάνουμε τη 
σύνδεση και να πάρουμε όλη την 
καθαρή ενέργεια και το φως μέσα από 
αυτή την επαφή! Να αφιερώνουμε 
μία ημέρα την εβδομάδα μακριά από 
τηλέφωνα, ραντεβού, θόρυβο, μέσα 
στη σιωπή και τη γαλήνη του νου! Εκεί 
θα κατανοήσουμε ποιοι πραγματικά 
είμαστε, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής 
μας, θα ανακαλύψουμε το μεγαλείο, την 
αγάπη, την ομορφιά και τη δύναμη που 
υπάρχει μέσα μας! Και όταν όλα αυτά 
εκφραστούν.. θα αγαπάμε περισσότερο, 
θα ευγνωμονούμε περισσότερο, θα 
έχουμε καλύτερη υγεία, η ανθρωπότητα 
θα ομορφύνει μέσα από τη δική μας 
ομορφιά!

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑπΟΣπΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ. ΣΕ ΤΙ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑ;

 Ο ανθρώπινος νους για μένα είναι 
σαν ένα χωράφι που παράγει ιδέες, 
έμπνευση, δημιουργικές σκέψεις! Η 
καθημερινότητα, το άγχος οι άχρηστες 
και αρνητικές σκέψεις μπλοκάρουν 
αυτή την όμορφη παραγωγή. Ο 
διαλογισμός με βοηθά να απομακρύνω 
το άγχος, την ανησυχία, ισορροπεί 

το σώμα, το νου και το πνεύμα μου! 
Αναπνέω καλύτερα, έχω μεγαλύτερη 
διαύγεια, ηρεμώ, χαλαρώνω και έτσι 
ξεκινώ την ημέρα μου με γαλήνη, 
ευεξία, χαρά, θετικότητα και νέες 
φρέσκες ιδέες!

πΟΙΟ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΣΑΣ ΕπΙΤΕΥΓΜΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ;

 Το μεγάλωμα των παιδιών μου, αυτό 
θεωρώ ότι είναι το σπουδαιότερο, αλλά 
είναι επίσης σημαντικό η αγάπη και οι 
όμορφες σχέσεις με τους ανθρώπους 
γύρω μου, η ευλογία να κάνω μία 
εργασία που λατρεύω και μέσω αυτής 
να βοηθώ και άλλους ανθρώπους!

πΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤΟ ΓΙΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΙΑΝΓΚ, ΣΤΗΝ 
ΙΣΟΡΡΟπΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ;

 Ναι, πιστεύω! Το Γιν-Γιανγκ εκφράζει 
την ισορροπία μεταξύ των αντιθέτων! 
Σκιά-Φως, Άσπρο-Μαύρο, Θηλυκό-
Αρσενικό, Καλό-Κακό. Το ένα περιέχει 
το σπόρο του άλλου και βρίσκονται 
πάντα σε μία κίνηση ενέργειας μέσα σε 
ένα ατέλειωτο κύκλο αλλαγών! Αλλαγή 
των εποχών, ημέρας και νύχτας! Για 
φανταστείτε να υπήρχε μόνο ημέρα, ή 
μόνο νύχτα - πόσο ανιαρό και καθόλου 
υγιές! Ακόμα και στην καθημερινότητά 

μας δεν μπορούμε μόνο να 
εργαζόμαστε (Γιανγκ), χρειάζεται 
και να αναπαυόμαστε (Γιν) για να 
υπάρχει ισορροπία! Αυτές οι αλλαγές 
δημιουργούν έναν πιο πλήρη κόσμο 
και υπάρχει η αρμονία και η ισορροπία 
μέσα από τη δύναμη των αντιθέτων… το 
ένα στην υπηρεσία του άλλου!  

πΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;

 Πολλά, για αυτό θα σας αναφέρω τα 
σπουδαιότερα σε αυτή την περίοδο της 
ζωής μου! Βοήθεια σε περισσότερους 
ανθρώπους να εξελιχθούν και να κάνουν 
τα όνειρά τους πραγματικότητα! Ταξίδια 
μακρινά! Όνειρό μου ένα ταξίδι στην 
Ινδία και ένα στο Φοίνιξ της Αριζόνα! 
Ένα χώρο-ησυχαστήριο για διαλογισμό 
και χαλάρωση μέσα στη φύση κοντά 
στη θάλασσα για να έρχονται οι φίλοι 
μου και να περνάμε όμορφα! Και δεν θα 
μπορούσα να το παραλείψω, 

να συνεχίζω να ονειρεύομαι, γιατί 
μέσα από τα όνειρα και τη δύναμή μας 
να τα πραγματοποιούμε αλλάζουμε 
εμείς και όλος ο κόσμος γύρω μας!
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Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και οι ερωτευμένοι σε όλο τον κόσμο έχουν  
την τιμητική τους. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα η σκέψη μας είναι στον Βαλεντίνο  
ή στη Βαλεντίνα μας και στο δωράκι αγάπης που θα του χαρίσουμε. 
Εμείς όπως πάντα έχουμε τις δικές μας προτάσεις για εσάς!

έρωταο άγιος του
 

   Aloe 
bio-cellulose
   mask 

Χαρίστε μια εμπειρία spa στην 
αγαπημένη σας με τη νέα aloe  
bio-cellulose mask. Πλούσια σε αλόη 
και φύκια, θα χαρίσει ενυδάτωση 
που εισχωρεί βαθιά στο δέρμα. 
Χρειάζεται λίγα μόνο δευτερόλεπτα 
για να την εφαρμόσετε και δεν 
χρειάζεται ξέβγαλμα. 

Sonya precision
 

liquid   eyeliner

Infinite by Forever 

restoring crèm
e 

Protecting 
Day Lotion

Με αλόη, καστορέλαιο και 
βιταμίνη Ε περιποιείται την 
ευαίσθητη περιοχή των 
ματιών, στεγνώνει γρήγορα 
και διαρκεί για ώρες. Για το 
ραντεβού σας!

Αλόη, αντιοξειδωτικά, βιταμίνη Β3 και αιθέρια 
έλαια αναπλάθουν, αναζωογονούν και μειώνουν 
τα σημάδια της γήρανσης. Η restoring crème 
σφραγίζει όλα τα οφέλη από τα προϊόντα 
που έχετε εφαρμόσει, συμβάλλοντας στην 
αναδόμηση, στην ανανέωση και σε ομοιόμορφο 
τόνο δέρματος. 

Χαρίστε επιπλέον 
ενυδάτωση στο δέρμα σας 
με την protecting day lotion 
χάρη στα εκχυλίσματα 
φρούτων και βοτάνων, στις 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες και 
φυσικά χάρη στην αλόη μας. 

Ανακαλύψτε
περισσότερα

BIo-CELLuLosE MAsk: Κωδ. 616  GR: 59.52   CY: 57.12
PrECIsIoN LIquId EyELINEr: Κωδ. 569  GR: 22.65   CY: 21.74  
INFINItE By ForEVEr rEstorING Cr ME: Κωδ. 558  GR: 65.65   CY: 63.00
ProtECtING dAy LotIoN: Κωδ. 557  GR: 41.04   CY: 39.39  

Άγιος Βαλεν
τίνος
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Gentleman's 

  Pride 
Αξεπέραστη αίσθηση δροσιάς με 
αλόη και δεντρολίβανο για τον 
αγαπημένο σας. Για απαλό δέρμα 
και με γοητευτικό άρωμα! 

Sonya precision
 

liquid   eyeliner

    Sonya 
illuminating gel

Protecting 
Day Lotion

Επαναφέρει τη φυσική λάμψη 
της επιδερμίδας! Τα πεπτίδια, 
τα μεταλλικά στοιχεία και 
μοναδικά εκχυλίσματα βοτάνων 
συνεργάζονται για έναν ομοιόμορφο 
τόνο δέρματος. Το αποτέλεσμα 
είναι μια απαλή και λεία όψη και μια 
επιδερμίδα που ακτινοβολεί υγεία. 

Forever
  Aloe Vera Gel  

Aloe Berry Nectar  

      Aloe Peaches
Πιείτε τα οφέλη από τους αγνούς χυμούς αλόης μας! 
Πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά, χαρίζουν ενέργεια 
που διαρκεί. Ιδανικοί ακόμα και για εκείνους που έχουν 
πολύ δραστήριο πρόγραμμα. 

Εμπλουτισμένο με 
βιταμίνες και φρούτα, 
είναι ένα πλήρες 
συμπλήρωμα που 
υποστηρίζει όλο το σώμα, 
ενώ προσθέτει και γεύση 
μούρων στο αγαπημένο 
σας ρόφημα!

Αφήστε τη φαντασία  
σας ελεύθερη!  

Λίγα λουλούδια, ή μια μικρή 
λιχουδιά είναι σίγουρο ότι θα  

εκτιμηθεί ιδιαίτερα μαζί με 
το δωράκι προς τον/την 

αγαπημένο/η σας.ALoE VErA GEL: Κωδ. 715  ALoE BErry NECtAr: Κωδ. 734 
ALoE PEAChEs: Κωδ. 777  GR: 32.55   CY: 27.56
GENtLEMAN’s PrIdE: Κωδ. 070  GR: 18.30   CY: 17.56  
soNyA ILLuMINAtING GEL: Κωδ. 606  GR: 25.22   CY: 24.20
ArGI+: Κωδ. 473  GR: 71.94   CY: 60.92



ΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ χΡΕΙΑΖΕΣΤΕ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟ 
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ; ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ F.I.t. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΕ 
ΤΟ πΡΟΓΡΑΜΜΑ C9, F15 Η V5. ΔΕΝ 
ΘΑ χΑΣΕΤΕ ΟΥΤΕ ΜΕΡΑ ΟΣΟ ΜΕΝΕΤΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ.



ΕΙΜΑΣΤΕ Ο,ΤΙ 
ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΕπΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ.
h ΥπΕΡΟχΗ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΜπΕΡΙΦΟΡΑ, 
ΑΛΛΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ. 



Ευεξία

+ Ντομάτες
+ Σπαράγγια
+ πιπεριές
+ Μπρόκολο

+ Ρόκα
+ Μήλα
+ Φράουλες
+ Και πολλά ακόμα

Αναζητήστε
F.I.T. ®

ΤΟ F.I.t. πΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΣΑ 
ΑΚΡΙΒΩΣ χΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕχΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓχΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΑΣ, ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΦΟΡΜΑ, ΝΑ 
ΔΕΙχΝΕΤΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΝΙΩΘΕΤΕ 
ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΑΣ.

9 
ΗΜΕΡΕΣ

C9® Ελεύθερες Τ
ροφές

ΑπΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ  
ΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΥχΑ

 

F15®

EINAI ΕΝΑ πΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ  
15 ΗΜΕΡΩΝ. ΕχΕΙ ΣχΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΥΝΑΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ πΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟπΟ ΖΩΗΣ  
ΜΕ ΥψΗΛΕΣ ΤΑχΥΤΗΤΕΣ ΕΝΩ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ  

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. 
ΕπΙΛΕΞΤΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ  

πΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: BEGINNEr,  
INtErMEdIAtE ΚΑΙ  

AdVANCEd. 

ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

C9®

EAN ANAZhtAtE kAtI ΓΙΑ ΝΑ 
πΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ  

ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΝΟΟΤΡΟπΙΑ  
ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΑΣ  

ΤΑΞΙΔΙ, ΤΟ C9 EINAI to  
IΔΑΝΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ.

Κάντε  
επαναφορά στον 

οργανισμό σ
ας με

το δικό
σας

Τόνωση.Ενδυνάμωση.

ΓΕΥΜΑΤΑ 
500-600 

ΘΕΡΜΙΔΩΝ

ΕπΑΝΑΦΟΡΑ  
ΚΑΙ 

ΕΛΕΓχoΣ

ΑπΟΤΟΞΙΝΩΣΗ

πΡΟΣΑΡΜoΣΤΕ  
ΤΗ ΝΟΟΤΡΟπΙΑ  

ΣΑΣ

ΚΑΘΙΕΡΩΣΤΕ  
ΕΝΑ 

πΡΟΓΡΑΜΜΑ

15 
ΗΜΕΡΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
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 Χρήσιμες συμ
βουλές για 

 

       την επιτυχία
!

ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ
Κατεβάστε την εφαρμογή F.I.T.® ή χρησιμοποιήστε 
το εγχειρίδιο για να καταγράψετε τις μετρήσεις 
σας στην αρχή κάθε προγράμματος.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΕΝΑ ΑΡχΕΙΟ
Βεβαιωθείτε ότι θα ακολουθείτε την καθημερινή 
σας άσκηση και τις απαιτούμενες θερμίδες.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ ΕΝΥΔΑΤΩΜΕΝΟ
Καταναλώστε τουλάχιστον 8 ποτήρια νερού (ειδικά 
κατά τη διάρκεια του C9).

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΑΛΑΤΙ
Το αλάτι συμβάλλει στην κατακράτηση υγρών, το 
οποίο μπορεί να δυσκολέψει την απώλεια βάρους.

Συνδυάστε το 
 

Vital5®

ΕΣΤΙΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ F.I.t. ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑπΟ ΑΥΤΗ. ΣΤΟ πΑΚΕΤΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ  

πΡΟϊΟΝΤΑ πΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥψΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΑΣ ΚΕΝΑ.  
to F.I.t.® APP ΣΥΜπΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ VItAL5® 

ΓΙΑ ΝΑ πΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ πΡΟΟΔΟ ΣΑΣ.

ΔΕΝ χΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΕΔΩ. ΜπΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΘΕΣΕΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟχΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕχΙΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ  

ΝΕΟ ΣΑΣ F.I.t.® ΤΡΟπΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 2019. 

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑπΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ.

ΤΙ πΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ VItAL5®

Το Vital5® περιέχει πέντε Forever προϊόντα τα οποία έχουν επιλεχθεί για να 
καλύπτουν τα διατροφικά κενά και να παρέχουν στον οργανισμό τα θρεπτικά 

συστατικά για να νιώθετε και να δείχνετε στα καλύτερά σας. 

ΣΤΟ πΑΚΕΤΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:
4 συσκευασίες:

Forever Aloe Vera Gel®

Forever Daily®  60 ταμπλέτες
Forever Active Pro-B™  30 κάψουλες
Forever Arctic Sea®  120 κάψουλες

ARGI+®  30 φακελάκια στικ

Τα προϊόντα που αναφέρονται σ’ αυτήν την έκδοση δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλλουν μια συγκεκριμένη 
ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας. 13
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Ευεξία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕΙΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ GEL;

Τα gel δεν είναι μια νέα ανακάλυψη στις 
σειρές φροντίδας του δέρματος, 
κυκλοφορούν αρκετό καιρό και έχουν 
επικρατήσει ιδιαιτέρως τα τελευταία 
χρόνια. Ένα από τα βασικά στοιχεία που 
τα διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα 
προϊόντα φροντίδας δέρματος είναι ότι 
συνήθως δεν αφήνουν λιπαρότητα.

Οι ενυδατικές κρέμες γενικά περιέχουν 
έλαια καθώς στοχεύουν στη βαθιά 
ενυδάτωση, πράγμα το οποίο σημαίνει 
ότι παραμένουν στην επιδερμίδα λίγο 
παραπάνω καθώς δεν απορροφώνται 
αμέσως. Αντιθέτως ενυδατικά προϊόντα 
με βάση το gel έχουν συνήθως το νερό 
ως βάση το οποίο βοηθά στη γρήγορη 
απορρόφηση. Άλλα προϊόντα 
περιποίησης με βάση το gel μπορεί να 
έχουν παρόμοια αποτελέσματα, 
αφήνοντας το δέρμα αναζωογονημένο 
και όχι βαρύ. 

ΤΡΕΙΣ ΤΥπΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Μπορεί να ξαφνιαστείτε, αλλά υπάρχουν 
μόνο τρείς τύποι δέρματος: λιπαρό, 
ξηρό και μεικτό. Θα έχετε ακούσει όμως 
από κάποιους να λένε ότι έχουν 
κανονικό δέρμα. Ο όρος κανονικό 
δέρμα δεν υφίσταται, είναι ένας όρος 
που έχουν επινοήσει οι διαφημιστές. 
Όσοι, λοιπόν, σας λένε ότι έχουν 
κανονικό δέρμα, στην ουσία έχουν 
μεικτό.

Το μεικτό δέρμα μπορεί να είναι λιπαρό, 
ξηρό, και τα δύο ή τίποτα από τα δύο και 
ως εκ τούτου είναι δύσκολο να βρεις 
προϊόντα φροντίδας που να ταιριάζουν 
σε όλες τις διαφορετικές περιοχές του 
δέρματος. Εδώ έρχονται για να λύσουν 
αυτό το πρόβλημα τα προϊόντα 
περιποίησης με βάση το gel. Ιδιαίτερα 
για τα λιπαρά και κυρίως για τα μεικτά 
δέρματα τα προϊόντα με gel είναι ιδανικά 
καθώς δεν επιβαρύνουν το δέρμα με 
επιπλέον λιπαρότητα.

H φροντίδα του δέρματος είναι ένας τομέας που εξελίσσεται διαρκώς. 
Υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε ότι κάθε εβδομάδα διατίθεται και ένα νέο 
προϊόν που υπόσχεται θαύματα, ένας νέος “σωτήρας της επιδερμίδας”. Όμως 
το δέρμα του καθενός είναι διαφορετικό και κάτι που μπορεί να έχει 
αποτελέσματα στους άλλους, ίσως να μην κάνει για εσάς. Έτσι, είναι πολύ 
δύσκολο να πούμε αν αυτά τα θαυματουργά προϊόντα θα βοηθήσουν 
πραγματικά το δέρμα σας. Εμείς είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι αν έχετε 
μεικτό ή λιπαρό δέρμα, μια ολοκληρωμένη σειρά με βάση το gel είναι κατάλληλη 
για να την ακολουθήσετε.

Tα οφέληgelτου



rEFrEshING GEL CLEANsEr: Κωδ. 605  GR: 26.65   CY: 25.57
ILLuMINAtING GEL: Κωδ. 606  GR: 25.22   CY: 24.20  
rEFINING GEL MAsk: Κωδ. 607  GR: 26.65   CY: 25.57
soothING GEL MoIsturIZEr: Κωδ. 608  GR: 29.19   CY: 28.01   
dAILy skINCArE systEM: Κωδ. 609  GR: 96.65   CY: 92.75  15

ΤΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΑ πΡΟϊΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ GEL 
ΕχΟΥΝ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ 
ΑπΟΡΡΟΦΩΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ 

Πόσες φορές έχετε χρησιμοποιήσει μια 
ενυδατική και περιμένατε ώρες να 
απορροφηθεί για να ολοκληρώσετε την 
πρωινή σας περιποίηση; Aν βάζετε makeup 
στη συνέχεια, μπορεί να νιώθετε το δέρμα 
σας ενυδατωμένο, αλλά σας έχει τύχει να 
νιώθετε κατά τη διάρκεια της ημέρας ότι το 
make up σας δεν είναι σταθερό; Είναι πολύ 
πιθανόν αυτό να συμβαίνει επειδή 
χρησιμοποιείτε ενυδατική κρέμα. 
Νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε 
μια ενυδατική με βάση το gel. Οι ενυδατικές 
με βάση το gel απορροφώνται γρήγορα 
καθιστώντας τις ιδανικές ως βάση για make 
up. Δεν παραμένουν στην επιδερμίδα όπως 
οι κρέμες, αντιθέτως αφήνουν ένα υπέροχο 
και ενυδατωμένο δέρμα χαρίζοντας 
αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης. 
Επιπλέον δεν θα χρειαστεί να περιμένετε 
να απορροφηθεί ώστε να προχωρήσετε 
στο επόμενο βήμα για να ολοκληρώσετε το 
μακιγιάζ σας.

ΕπΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
GEL

Τα οφέλη της περιποίησης του δέρματος 
με βάση το gel εκτείνονται πολύ παραπέρα 
από την ελαφριά και μη λιπαρή σύνθεση. Η 
σειρά Sonya Daily Skincare χρησιμοποιεί 
έναν επαναστατικό με βάση gel μεταφορέα 
σε κάθε ένα από τα τέσσερα προϊόντα της 
σειράς, προσφέροντας γρήγορη 
απορρόφηση και λαμπερή όψη.

Το Sonya Illuminating Gel εσωκλείει 
προσεχτικά επιλεγμένα Ασιατικά βότανα τα 
οποία βοηθούν στη φωτεινότητα του 
δέρματος. Αφού το εφαρμόσουμε, τα 
συστατικά του δρουν εκεί που το δέρμα τα 
έχει περισσότερο ανάγκη. Χάρη στην gel 
υφή του το Sonya Refreshing Gel 
καθαρίζει το δέρμα χωρίς να αφαιρεί από 
την επιδερμίδα τη φυσική της λιπαρότητα. 
Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που 
χρησιμοποιείτε το καθαριστικό, θα έχετε 
μια αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας 
αντί της ξηρής επιδερμίδας που τραβάει.

Με σύνθεση που βελτιστοποιεί το δέρμα 
σας τη νύχτα, η Sonya refining gel mask 
εξισορροπεί το δέρμα ελέγχοντας τη 
λιπαρότητα και χαρίζοντας λάμψη, ενώ το 
Sonya soothing gel moisturizer χάρη 
στην πλούσια σύνθεσή του σε εκχυλίσματα 
βοτάνων και ισχυρά συστατικά, μεταφέρει 
ένα πέπλο ενυδάτωσης χαρίζοντας πλήρως 
ενυδατωμένη επιδερμίδα.

Χαρίστε την ι
σορροπία στ

ο 

δέρμα σας μ
ε τη 

Sonya Daily Skincare 

System! 



16

Ανακαλύψτε
περισσότερα

Οι ημέρες που δουλεύαμε σκληρά σε μια εταιρεία για να 
ανελιχθούμε στην κορυφή με τον παραδοσιακό τρόπο 
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Με άλλα λόγια, σταματήστε 
να περιμένετε ελπίζοντας ότι μία προαγωγή ή μια αύξηση 
θα πέσει στην αγκαλιά σας. Αλλά τι θα γινόταν αν όλα όσα 
γνωρίζατε για την ευτυχία και την επιτυχία σας άλλαζαν 
παντελώς; Πώς θα ήταν αν βάζατε την ευτυχία σας πάνω από 
όλα κατορθώνοντας να επιτύχετε τους στόχους σας αλλά 
καταβάλλοντας λιγότερη προσπάθεια;

To κλειδί για την επαγγελματική σας εξέλιξη πιθανόν θα 
το βρείτε εκτός γραφείου. Αποκτήστε εφόδια, ανακαλύψτε 
νέες ευκαιρίες και αυξήστε την προσωπική σας πληρότητα. 
Αυτό είναι το εισιτήριο για να λάβετε αυτό που θέλετε 
εκτός της επαγγελματικής σας ζωής. Δείτε παρακάτω 
κάποιους τρόπους που θα σας βοηθήσουν σε κάθε δουλειά, 
κάνοντας σας ευφυέστερους, πιο ευτυχισμένους και έχοντας 
μεγαλύτερο κίνητρο.

Ελπίζετε ότι αυτή θα είναι η χρονιά που θα βγείτε 
από το επαγγελματικό χαντάκι και θα ξεκινήσετε την 
επαγγελματική σας εξέλιξη; Αυτό πιθανόν να μην συμβεί 
αν συνεχίσετε να κάθεστε πίσω από το γραφείο σας.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΑΣ 
ΤΟ 2019

ΣΚΕπΤΟΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΥΓΟΥΝ ΑπΟ ΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ πΟΥ ΗΔΗ 
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΕπΟΜΕΝΗ 
χΡΟΝΙΑ

ΤΩΝ ΥπΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕπΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ 
ΑΦΗΣΟΥΝ th 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ

40%51%
ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ 
2000 ΑΝ ΕΙχΑΝ 
ΤΗΝ ΕπΙΛΟΓΗ 
ΘΑ ΑΛΛΑΖΑΝ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΕπΟΜΕΝΗ 
2ΕΤΙΑ

50%
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Ξεκινήστε κάποια ασχολία εκτός 
της κανονικής σας εργασίας για να 
κερδίσετε λίγα επιπλέον μετρητά και 
να ισχυροποιήσετε το κίνητρό σας.

Αυτή είναι επίσης μια πολύ 
καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη 
επαγγελματικών δεξιοτήτων πέρα της 
εξειδίκευσής σας. 

Στην αγορά των καταναλωτών, το 
μάρκετινγκ με προσωπικές συστάσεις 
αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ο 
καθένας μας βομβαρδίζεται με τόσα 
διαφημιστικά μηνύματα διαδικτυακά 
και μέσω της τηλεόρασης, όπου μια 
σύσταση από έναν φίλο θεωρείται πιο 
αξιόπιστη και έγκυρη. Η Forever Living 
Products είναι το τέλειο παράδειγμα της 
επίδρασης αυτού του επιχειρηματικού 
μοντέλου. Θα μπορούσε να είναι απλά η  
ευκαιρία που ψάχνετε.

Η απλή πράξη του να κάνεις καλό 
στους άλλους μπορεί να είναι μια 
τεράστια πηγή εκπλήρωσης και 
ευτυχίας. 

Εάν μπορείτε να οραματιστείτε 
τον εαυτό σας να εργάζεστε σε μη 
κερδοσκοπικό τομέα, ξεκινήστε με 
εθελοντισμό στον ελεύθερο χρόνο σας. 
Φυσικά, θα κάνετε μεγάλη διαφορά στις 
ζωές των άλλων.

Είναι υπέροχο να έχεις έναν 
σύμβουλο στο γραφείο όπου θα σε 
καθοδηγεί, θα σε εμπνέει και θα σε 
προκαλεί να βάζεις τα δυνατά σου 
στην δουλειά. 

Έχετε μιλήσει ποτέ με κάποιον 
FBO; Είναι κάποιοι από τους πιο 
γενναιόδωρους επιχειρηματίες 
που θα γνωρίσετε ποτέ. Δεν θα 
μοιραστούν απλά μαζί σας την ιστορία 
τους προς την επιτυχία αλλά θα 
σας καθοδηγήσουν για το πώς θα 
μπορούσατε να δημιουργήσετε και 
εσείς τη δική σας επιχείρηση. Τέτοιους 
δεσμούς είναι δύσκολο να τους 
προσπεράσετε έτσι απλά.

Το να αφήνετε τη δουλειά πίσω σας 
φεύγοντας φαίνεται αδύνατο, είναι 
όμως αναγκαίο. 

Όταν το άγχος της δουλειάς σας 
διεισδύει στην προσωπική σας ζωή, δεν 
υποφέρετε μόνο εσείς αλλά και οι γύρω 
σας. Μελέτες έδειξαν ότι οι άνθρωποι 
που φέρνουν την πίεση της δουλειάς 
στο σπίτι είναι λιγότερο παραγωγικοί, 
περισσότερο ευέξαπτοι, απαισιόδοξοι 
ακόμα και καταθλιπτικοί.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να 
αποφορτιστείτε μετά τη δουλειά. 
Προγραμματίστε λίγο χρόνο 
καθημερινά για εσάς. Κάτι απλό 
όσο ένας περίπατος ή μια βραδιά 
έξω με φίλους θα συνεισφέρει στην 
πολυπόθητη ισορροπία στη ζωή σας.

Θάρρος! Αυτό χρειάζεται για να 
βάλετε τη ζωή σας στο μικροσκόπιο 
και να αποφασίσετε να κάνετε την 
αλλαγή. 

Αυτό ακριβώς έκανε και ο ιδρυτής και 
CEO της Forever Living Products Rex 
Maughan κάποιες δεκαετίες πριν που 
άφησε μια επιτυχημένη καριέρα στην 
αγορά ακινήτων και αφιέρωσε την ζωή 
του στην παραγωγή προϊόντων που 
θα βοηθούσαν τους ανθρώπους να 
αισθάνονται και να δείχνουν καλύτερα, 
αλλά και να επιτύχουν οικονομική 
ανεξαρτησία. Το 2019 θα είναι η χρονιά 
που θα φανείτε γενναίοι;

Μήπως αισθάνεσαι ποτέ ότι ο 
εργοδότης σου εισπράττει εις 
βάρος σου; 

Δεν είσαι μόνος. Σύμφωνα με 
το Forbes, πολλοί άνθρωποι 
παραιτήθηκαν επειδή δεν είχαν την 
αναγνώριση που περίμεναν, δούλευαν 
παραπάνω και ένιωθαν υποτιμημένοι. 
Αξίζετε την επιβράβευση για 
τη σκληρή δουλειά και την 
αποφασιστικότητά σας, τόσο όσο 
μέσω της υψηλότερης αμοιβής όσο 
και με την εξέλιξη. Μην συμβιβάζεστε 
με λιγότερα.

1. 3.2.

4. 5. 6.



ΥψΗΛΗΣ 
πΟΙΟΤΗΤΟΣ 
πΡΟϊΟΝΤΑ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, 
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ  
ΣΤΑ ΖΩΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩπΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑπΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΦΤΩχΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ= 
Η ΕπΙΣΤΗΜΗ 
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΦΥΣΗ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ= 
χΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 
ΑΞΙΕΣ

ΑΛΟΗ πΟΥ ΕχΕΙ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΕΙ 
ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

πΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

πΑΘΟΣ ΓΙΑ  
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩπΟ

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ, 
πΑΡΑΓΩΓΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 
πΡΟϊΟΝΤΩΝ 
ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ 

χΩΡΙΣ ΤΕχΝΗΤΑ 
χΡΩΜΑΤΑ

Ανακαλύψτε
περισσότερα
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Η καρδιά της



Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 2019; 
Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, καταγράψτε τους 
και αναλύστε τους σε τόσο μικρά βήματα που 
θα μπορείτε να τα επιτυγχάνετε καθημερινά. 

Πόσοι από εσάς έχετε στους στόχους 
σας τη συμμετοχή σας στο Global Rally;
Αυτή είναι η καλύτερη διοργάνωση της 
χρονιάς και όπως λένε πολλοί από τους 
ηγέτες μας, είναι το μέρος που μπορείς να 
νιώσεις τον παλμό της Forever. To να 
πραγματοποιήσετε 1.500 case credits σε 12 
μήνες που είναι οι προϋποθέσεις για το 
Global Rally μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο 
και να σας αγχώνει. Αυτό που μπορείτε να 
κάνετε είναι να αναλύσετε τις προϋποθέσεις 
σε μικρούς επιτεύξιμους στόχους που θα 
μπορείτε να πραγματοποιείτε κάθε ημέρα ή 
κάθε εβδομάδα. Σκεφθείτε τί θα χρειαστεί 
να κάνετε για να επιτύχετε 125 case credits 
τον μήνα ή περίπου 30 την εβδομάδα. 

Πόσα τηλέφωνα θα χρειαστεί να κάνετε 
κάθε εβδομάδα; Με πόσους νέους 
ανθρώπους μπορείτε να μοιραστείτε τη 
δύναμη των προϊόντων μας; Πόσες ώρες 
μπορείτε να αφιερώνετε κάθε ημέρα στα 
μικρά, αλλά πολύ σημαντικά, που 
βραχυπρόθεσμα θα κάνουν την διαφορά; 
Αφιερώστε λίγο χρόνο κάθε εβδομάδα για 
να μάθετε πώς να ηγείστε μιας ομάδας και 
για να αποκτήσετε τις απαιτούμενες γνώσεις 
γύρω από τα προϊόντα.

Θα πρέπει να προγραμματίσετε και την 
παραμικρή λεπτομέρεια και κάθε 
δραστηριότητα στο ημερολόγιο για να 
ελέγχετε ότι πάει καλά κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς. Ο προγραμματισμός δεν είναι κάτι 
που θα κάνετε μια φορά μόνο. Θα πρέπει να 
ανατρέχετε σε αυτόν κάθε εβδομάδα. Αν την 
μια εβδομάδα δεν τα καταφέρετε, θα πρέπει 
να αναπληρώσετε την επόμενη.
Να θυμάστε ότι η επιχείρηση είναι δική σας, 
αλλά δεν είστε μόνοι σας. Μπορείτε πάντα 
να απευθύνεστε στα γραφεία της εταιρείας 
και στη γραμμή αναδοχής σας για να είστε 
ενημερωμένοι για τα επερχόμενα γεγονότα 
και σεμινάρια.
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η Forever σας 
ανακοινώνει μικρά εποχιακά κίνητρα τα 
οποία βοηθούν την Forever επιχείρησή μας 
να επιτύχει τους στόχους της. Από τα 
επιπλέον case credits έως τα δωρεάν 
προϊόντα και τα εργαλεία marketing αυτά τα 
λίγα παραπάνω case credit μπορεί να σας 
βοηθήσουν στην εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων. Εκμεταλλευτείτε αυτά τα 
κίνητρα για να σας δώσουν την ώθηση που 
χρειάζεστε για τους μεγαλύτερους στόχους. 
Ό,τι και αν θέλετε να επιτύχετε το 2019 
μπορείτε να το κατορθώσετε αν 
παραμένετε καθημερινά δραστήριοι, 
ακόμα και με μικρές πράξεις. Στο τέλος 
θα επιτύχετε τον μεγάλο στόχο. Αρχίστε 
αμέσως για ένα δυνατό ξεκίνημα.

Συνεχίστε να χαμογελάτε!

Gregg Maughan
Πρόεδρος, Forever Living Products
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To να μοιραζόμαστε τις 
επιτυχημένες ιστορίες όλων των 
FBO είναι κάτι που κάνει την 
επιχειρηματική ευκαιρία της 
Forever τόσο ξεχωριστή. Ο κάθε 
ένας από εμάς βρίσκεται 
μπροστά στην πρόοδο που 
κάνουν οι άλλοι FBO γύρω μας.

Τους βλέπετε να λαμβάνουν τις επιταγές του 
Chairman’s Bonus στο Global Rally ή να 
αναγνωρίζονται επί σκηνής με τη χρυσή 
καρφίτσα του Manager στο Success Day. Όλα 
τα σημαντικά επιτεύγματα συμβαίνουν 
μπροστά στα μάτια σας.
Μπορεί οι FBO που βρίσκονται στη σκηνή και 
επιβραβεύονται να αποτελέσουν πηγή 
έμπνευσης και για εσάς και να αναρωτηθείτε 
πώς θα φτάσετε και εσείς εκεί. Μπορούμε 
επίσης να δούμε τη σκληρή δουλειά, τη 
ρουτίνα, τα βήματα που ακολουθούν για να 
είναι επιτυχημένοι κάθε μέρα. Ενώ γνωρίζουμε 
ότι το όραμα και η αποφασιστικότητα είναι η 
κινητήριος δύναμη των επιτευγμάτων τους, 
υπάρχουν δύο πράγματα που αυτοί οι 
επιτυχημένοι FBO ξέρουν επίσης πώς να 
κάνουν πολύ καλά και μπορείτε να τα 
ακολουθήσετε και εσείς φέτος. 

1.  Έχουν απλοποιήσει τον τρόπο 
προσέγγισης επιμερίζοντας τους 
μεγάλους στόχους σε μικρά 
διαχειρίσιμα βήματα.

2.  Παραμένουν ενεργοί και αφιερώνουν 
χρόνο κάθε μέρα στην Forever 
επιχείρησή τους.

Aς απλοποιήσ
ουμε

το



www.foreverliving.com

Το μέλλον 
ξεκινάει εδώ!
Κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα έχει τη δική του ιστορία και το δικό του γιατί 
ξεκινώντας την προσωπική του επιχείρηση με την Forever. Όλοι τους όμως 
μοιράζονται ένα κοινό πάθος για καλύτερη ποιότητα ζωής και ευημερία μέσα από 
τις μοναδικές αξίες που πρεσβεύει η Forever. Θέλετε να ξεκινήσετε και εσείς την 
δική σας επιχείρηση στην Forever; Αναζητήστε μας και μπορεί να είναι η δική σας 
φωτογραφία ανάμεσα σε αυτές στο επόμενο τεύχος. 

Η Forever Living Products Ελλάδος-Κύπρου είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ

Forever Living Products Ελλάδος-Κύπρου, Λ. Συγγρού 240, 176 72 Καλλιθέα, τηλ: 210 9577480

697 643 6684



Νέο!

✔2 ημέρες Εκπαίδευσης
✔Business Tips από 

κορυφαίους Managers
✔Επιχειρηματικές συμβουλές από 

Business Mentors
✔Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις 

της εταιρείας
✔Γνωριμία με το προσωπικό

Σάββάτο 13 & 
ΚυριάΚή 14 άπριλιου
Forever Living Products Hellas-Cyprus 

Κεντρικά Γραφεία, 
Λ. Συγγρού 240 - Αθήνα

τηΛέφωνιΚέΣ πΑρΑΓΓέΛιέΣ

801 11 18000
+30 210 9577480
Δευ-Παρ: 08.30-16.00

+357 22446390-4
Δευ-Παρ: 09.00-16.30

     ΘέΣΣΑΛΟνIΚη
Γρηγορίου Παλαμά 3 & Τσιμισκή 87
54 622 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 221381, Fax: 2310 224861
thess@foreverliving.gr
Kαθημερινές: 9:00 π.μ.– 9:00 μ.μ.
Σάββατο: 9:00 π.μ.– 2:30 μ.μ.

     ΛέΥΚωΣIΑ
Κ. Αναξαγόρου 30, 2014 Λευκωσία
Τηλ: 00357 22446390-4, Fax: 00357 22446395
cyprus@foreverliving.gr
Καθημερινές: 9:00 π.μ.– 7:00 μ.μ.
Σάββατο: 10:00 π.μ.– 2:00 μ.μ.

     ΑΘHνΑ
Λ. Συγγρού 240, 176 72 Καλλιθέα
Τηλ: 210 9577480, Fax: 210 9516322
info@foreverliving.gr
Καθημερινές: 9:00 π.μ.– 9:00 μ.μ.
Σάββατο: 9:00 π.μ.– 2:30 μ.μ.

Αναζητήστε δωρεάν τις εφαρμογές 
Discover Forever
Forever F.I.T.
στο App Store ή στο Play Store

Makedonia Palace
19 Ιανουαρίου 2019

IS BUILT HERE.

SUCC 
ESS

255 50 75 100 Club
5CC 
Club

50CC 
Club
75CC 
Club
100CC 
Club

25CC 
Club

Success Day 
Αναγνώριση 

Success Day 
Αναγνώριση 

Success Day 
Αναγνώριση 

Success Day 
Αναγνώριση 

Success Day 
Αναγνώριση 

Καρφίτσα 5CC 
Επίπεδο 1, 2, 3

Καρφίτσα 
50CC

Καρφίτσα 
75CC

Καρφίτσα 
100CC

Καρφίτσα 
25CC

Συλλεκτικό  
Δώρο  
Επιβράβευσης

Δείπνο για  
2 άτομα

Συλλεκτικό  
Δώρο 
Επιβράβευσης

Ταξιδιωτικό 
Voucher

Διαμονή σε 
ξενοδοχείο για  
2 άτομα (1νύχτα)

Laptop

iPad 

Διαμονή σε 
ξενοδοχείο για 
2 άτομα (1νύχτα)

Smart Phone  
Ή Projector

μιΑ ΑπΟΚΛέιΣτιΚη έΚπΑιδέΥΣη ΓιΑ ΟΛΑ τΑ μέΛη των νιΚητων  
τΟΥ CLUB 2019 Σέ ΟπΟιΟδηπΟτέ έπιπέδΟ. &

ΦΕβρουΑριοΣ:
• Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου  15:00-20:00  ΑΘΗΝΑ: Aloe & Skincare
• Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου  15:00-20:00  ΘΕΣ/ΚΗ: Aloe & Skincare
• Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου  15:00-20:00  ΘΕΣ/ΚΗ: Weight Management

ΜΑρΤιοΣ
• Πέμπτη 14 Μαρτίου  13:00-18:00  ΚυΠροΣ: Aloe & Skincare
• Παρασκευή 15 Μαρτίου  13:00-18:00  ΚυΠροΣ: Weight Management
• Παρασκευή 29 Μαρτίου  15:00-20:00  ΑΘΗΝΑ: Aloe & Bee Essentials

ΜΑΪοΣ
• Παρασκευή 17 Μαΐου  15:00-20:00  ΑΘΗΝΑ: Weight Management

ιουΝιοΣ
• Πέμπτη 6 ιουνίου  15:00-20:00  ΘΕΣ/ΚΗ: Aloe & Bee Essentials
• Παρασκευή 7 ιουνίου  15:00-20:00  ΘΕΣ/ΚΗ: Supplement

ΣΕΠΤΕΜβριοΣ
• Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου  13:00-18:00  ΚυΠροΣ: Aloe & Bee Essentials
• Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου  13:00-18:00  ΚυΠροΣ: Supplement

οΚΤΩβριοΣ
• Παρασκευή 18 οκτωβρίου  15:00-20:00  ΑΘΗΝΑ: Supplement

ΣΕΜιΝάριά

2019
έιΣιτηριΟ

15  
RepeaT 
TICkeT
10

VaLUe 
paCk
50

  Νέο 
Κίνητρο

Όλοι οι νέοι Supervisors, Asst. Managers 
και Managers (1/1 - 31/3) θα λάβουν ένα 
εισιτήριο ΔΩρΕΑΝ για το  
Forever Academy, Διαμονή και Δείπνο.

ιΑΝουΑριοΣ 
ΦΕβρουΑριοΣ
ΜΑρΤιοΣ

Περιορισμένος 
αριθμός  
θέσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12.00-12.30 Παρουσίαση Γνωριμίας
13.30-16.00 Αναγνωρίσεις & Νέα

 

 
 

12.00 - 16.00
HILTON CYPRUS

 
 

 

SAVE
THE

DATE

17
03
19

facebook.com/ForeverGreeceCyprusHQ

Hilton Cyprus: Archibishop Makarios III, Avenue, 1516 Nicosia 

Τιμή εισιτηρίου Success: 15   Τιμή προπώλησης εισιτηρίου: 7,5  έως 13/03/2019

Τώρα αποκτήστε το με ένα κλικ στο www.foreverliving.com

 
 

 

SUCCESS
DAY | ΚΥΠΡΟΣ

Total CC 2018 
έΛΛΑδΑ & ΚΥπρΟΣ2018

TopFBo
ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 3232,936 CC

ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 2230,770 CC

ΚΑΛΑΘΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 1976,571 CC

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΙΚΟΣ

Νέα

Managers Assistant Manager

Top Non-Managers Business Builders 2018

5 CC - Επίπεδο 15 CC - Επίπεδο 2

Stockholm FGR18 - Επίπεδο 3Sponsor your way to Stockholm - Επίπεδο 1

Sponsor your way to Stockholm - Επίπεδο 3 Sponsor your way to Stockholm - Επίπεδο 2

Supervisors

Assistant Supervisors

5 CC - Επίπεδο 3

Assistant SupervisorsBoarding Pass

Η νέα μας μασκότ

Top Business Builders 2018

Top Retailer

Boarding PassTrivia Quiz

Εμπειρίες C9 Στιγμιότυπα

H κα Φανή Κουσιπέτκου κατά  
την ομιλία της

O κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου 
και η κα Ποτούρη Ανθή  
στην Παρουσίαση Γνωριμίας.

50  
Μόνο για 

FBO

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.foreverliving.gr



Top20

Assistant 
Supervisors
5% - 2cc

Assistant
Managers
13% - 75cc

Supervisors
8% - 25cc

έΛΛΑδΑ

ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΥπρΟΣ

ΠΕΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ

έΛΛΑδΑ

DEMAJ JONIDA

GUZMAN MONICA 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΙΟΥΛΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΙΑ

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΒΗΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΛΙΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΟΥΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΓΚΑΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ

ΓΛΕΖΟΥ ΟΛΓΑ

ΓΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΔΡΟΣΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΔΑΦΝΗ

ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΛΕΤΡΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ

ΛΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΝΤΖΑΚΟΥ ΘΗΡΕΣΙΑ

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΜΠΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΤΖΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΜΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΝΤΟΥΜΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΒΕΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΤΣΗ ΕΛΒΙΡΑ

ΠΟΙΑΤΑ ΝΤΙΑΝΑ ΝΕΚΟΥΛΑΙ

ΡΑΠΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΡΕΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΑΠΛΑΜΙΔΟΥ ΖΩΗ

ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΙΣΚΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ

ΣΤΡΑΒΟΚΕΦΑΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ

ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΣΙΟΥΜΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΑΝΔΙΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΦΡΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΧΑΒΑΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΧΟΥΧΟΥΛΗ ΒΑΪΑ

ΚΥπρΟΣ

BYKOWSKA KATARZYNA

ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΑΝΤΡΕΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΖΑΜΠΑ ΛΟΥΚΙΑ

ΖΙΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 

Business Builders
Οι πρώτοι 20 FBO με τη μεγαλύτερη παραγωγή σε Total CC και εγγραφή 
ενός νέου Assistant Supervisor ως πρώτη γενιά για τον εκάστοτε μήνα.

Business Builders
Οι πρώτοι 20 FBO με τη μεγαλύτερη παραγωγή σε Total CC και εγγραφή 
ενός νέου Assistant Supervisor ως πρώτη γενιά για τον εκάστοτε μήνα.

Non-Manager Business-Builders
Οι πρώτοι 20 FBO με τη μεγαλύτερη παραγωγή σε Non-Manager CC και εγγραφή 
ενός νέου Assistant Supervisor ως πρώτη γενιά για τον εκάστοτε μήνα.

Non-Manager Business-Builders
Οι πρώτοι 20 FBO με τη μεγαλύτερη παραγωγή σε Non-Manager CC και εγγραφή 
ενός νέου Assistant Supervisor ως πρώτη γενιά για τον εκάστοτε μήνα.

1 πΟΛιτη ΓέωρΓιΑ 

2 πΑπΑΪωΑννΟΥ ιωΑννηΣ 

3 ΧΑτΖηΓιΑννη ΘέΟδωρΑ & 
ΛΑμπρΟΣ 

4 ΚΑΛΑΘΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 

5 ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ &  
ΕΥΤΥΧΗΣ 

6 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

7 ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

9 ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ &  
ΚΑΛΙΤΣΑ 

10 ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

1 πΟΛιτη ΓέωρΓιΑ

2 πΑπΑΪωΑννΟΥ ιωΑννηΣ 

3 ΧΑτΖηΓιΑννη ΘέΟδωρΑ & 
ΛΑμπρΟΣ 

4 ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΕΥΤΥΧΗΣ 

5 ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΙΡΚΗ

6 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

7 ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

9 ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

10 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ &  
ΚΑΣΤΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

1 ΧΑτΖηΓιΑννη ΘέΟδωρΑ & 
ΛΑμπρΟΣ 

2 πΑπΑΪωΑννΟΥ ιωΑννηΣ 

3 ΚΥριΑΚΟΥ μΑρινΑ

4 ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

6 ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

7 ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

8 ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ &  
ΕΥΤΥΧΗΣ 

9 ΡΕΣΑΪΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ &  
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

10 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΙΚΟΣ

1 πΑπΑΪωΑννΟΥ ιωΑννηΣ 

2 ΧΑτΖηΓιΑννη ΘέΟδωρΑ & 
ΛΑμπρΟΣ 

3 ΚΟΥΒΑρΑ ΚιρΚη

4 ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΕΥΤΥΧΗΣ 

5 ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

6 ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

7 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

8 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ &  
ΚΑΣΤΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

9 ΚΚΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 

10 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

11 ΡΕΣΑΪΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ &  
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

12 ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

13 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

14 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 

15 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &  
ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ 

16 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΙΚΟΣ

17 ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 

18 ΑΪΜΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΥΜΕΩΝ 

19 ΔΑΣΑΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 

11 ΚΚΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ &  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 

12 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

13 ΧΑΤΖΗΣΤΙΛΛΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 

14 ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

15 ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

18 ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

19 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

20 ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

11 ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

12 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &  
ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ 

13 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ &  
ΚΑΣΤΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

14 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

15 ΔΑΣΑΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16 ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 

17 ΓΚΙΖΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ &  
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

18 ΑΪΜΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΥΜΕΩΝ 

19 ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΙΡΚΗ 

20 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

11 ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

12 ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

13 ΧΑΤΖΗΣΤΙΛΛΗΣ ΚΥΠΡΟΣ

14 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

17 ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

18 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

19 ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

20 ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

5CC CLUB 
Επίπεδο 2

5CC CLUB 
Επίπεδο 3

έΛΛΑδΑ

PAPADOPOULOS MARINA &  
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ &  
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΪΜΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΥΜΕΩΝ 

ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ &  
ΚΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΙΤΤΩΡΟΥΛΗ ΣΟΦΗ & ΠΩΛ 

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ &  
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ & 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

έΛΛΑδΑ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΑΡΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΤΡΗ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΝΟΥΛΛΑ

ΣΟΥΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

TAMANΗ AΥΓΗ

ΤΡΑΤΤΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΡΑΦΑΕΛΑ

Αναγνωρίσεις

έΛΛΑδΑ

BLAGOEVA EKATERINA

BRRAKAJ RENATA

PALOKA AFERDITA

ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΚΥπρΟΣ

HRISTOVA HRISOSTOMOU SILVIYA

ΣΤΑΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΘΕΟΦΑΝΩ

ΨΙΛΟΓΕΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

5CC CLUB 
Επίπεδο 1

έΛΛΑδΑ

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΥπρΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΤΡΗ 

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ 

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 

ΧΑΤΖΗΣΤΙΛΛΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 

Δεκέμβριος

2,5k 1,5k
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 2459,897 CC

ΚΑΛΑΘΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 2302,308 CC

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1922,887 CC

ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1648,096 CC

ΑΪΜΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΥΜΕΩΝ 1525,253 CC

eπίπεδο 1
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 3395,654 CC

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΜΙΧΑΗΛ

ΔΑΣΑΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 

ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΕΥΤΥΧΗΣ 

ΚΑΛΑΘΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΜΑΥΡΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΠΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΠΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΓΩΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ &  
ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ &  
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΠΕΤΣΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΤΟΥΡΗ ΠΕΡΜΑΝΘΟΥΛΑ

ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΠΡΕΝΤΙ ΕΝΚΕΛΕΙΝΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

ΡΕΣΑΪΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ &  
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

ΣΑΞΩΝΗ ΕΛΛΗ &  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΑΛΙΤΣΑ 

ΣΑΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &  
ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ 

ΤΣΑΤΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ &  
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ &  
ΠΑΝΤΑΖΑΡΑ ΑΝΘΗ

ΤΣΙΟΥΒΕΛΕΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ & 
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΟΥΓΓΑΡΑΚΗ ΚΑΛΟΥΔΑ

ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΑΝΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΥπρΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΚΚΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΖΙΝΙΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΣΚΙΤΙΝΗ ΛΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΙΚΟΣ 

Δεκέμβριος

βραβεύσεις Top20 2018

1 έΛέΥΘέριΑδηΣ ΓιωρΓΟΣ

2 ΒΛιωρΑ ΓέωρΓιΑ

3 μΑρινΟΒΑ έΛέΟνΟρΑ & φιΛιΟΣ ΣπΥρΟΣ

μΑρινΟΒΑ έΛέΟνωρΑ & φιΛιΟΣ ΣπΥρΟΣ 

1 μητρΟδημΟΥ φΑνη

2 πέριΚΛη ΓρηΓΟριΟΥ πΑρΑΣΚέΥη

3 πέντΑΣ ΓιΑννΟΣ 

πέριΚΛη ΓρηΓΟριΟΥ πΑρΑΣΚέΥη

 

Top SponSor Δεκέμβριος

Top SponSor 2018

Top reTailer Δεκέμβριος

Top reTailer 2018

Οι 3 πρώτοι FBO με τις περισσότερες προσωπικές εγγραφές νέων 
Assistant Supervisor τον εκάστοτε μήνα.

Ο πρώτος FBO με τις περισσότερες προσωπικές εγγραφές νέων 
Assistant Supervisor το 2018.

Οι 3 πρώτοι FBO με τις περισσότερες προσωπικές πωλήσεις τον εκάστοτε μήνα.

Ο πρώτος FBO με τις περισσότερες προσωπικές πωλήσεις το 2018.

03/19 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

4 δέΥτέρΑ Εκπαίδευση «Προϊόντα, Λιανική & Φροντίδα Πελατών» | 
5.00–8.00 μ.μ. | Είσοδος: 5€ / Εγχειρίδιο | Αθήνα | Managers

4 δέΥτέρΑ Εκπαίδευση «Προϊόντα, Λιανική & Φροντίδα Πελατών» | 
5.00–8.00 μ.μ. | Είσοδος: 5€ / Εγχειρίδιο | Θεσσαλονίκη | Managers

6 τέτΑρτη «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.30–8.10 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Αθήνα | Managers

6 τέτΑρτη «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

6 τέτΑρτη «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Κύπρος | Managers

11 δέΥτέρΑ Κλειστά λόγω αργίας

13 τέτΑρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.45–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.30–8.10 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Αθήνα | Managers 

13 τέτΑρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 6.00–6.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

13 τέτΑρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 5.40–6.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Κύπρος | Managers

14 πέμπτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 11.00–11.40 π.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 12.00–12.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

14 πέμπτη «Aloe & Skincare» | 1.00–6.00 μ.μ. | Είσοδος: 15€ | 
B. Τσολάκη – Health & Beauty Expert | Κύπρος

15 πΑρΑΣΚέΥη «Sports & Weight Management» | 1.00–6.00 μ.μ. | 
Είσοδος: 15€ | B. Τσολάκη – Health & Beauty Expert | Κύπρος

17 ΚΥριΑΚη  Success Day | 12.00–4.00 μ.μ. | 
Hilton Cyprus, Λευκωσία | 7,5€ έως 13/03/2019

18 δέΥτέρΑ Εκπαίδευση «Τεχνικές Δικτύου» | 3.30–8.00 μ.μ. | 
Είσοδος: 8€ / Εγχειρίδιο | Αθήνα | Managers

20 τέτΑρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.45–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.30–8.10 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Αθήνα | Managers 

20 τέτΑρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 6.00–6.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

20 τέτΑρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 5.40–6.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Κύπρος | Managers

25 δέΥτέρΑ Κλειστά λόγω αργίας

27 τέτΑρτη «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.30–8.10 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Αθήνα | Managers

27 τέτΑρτη «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

27 τέτΑρτη «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Κύπρος | Managers

29 πΑρΑΣΚέΥη «Aloe & Bee Essentials» | 3.00–8.00 μ.μ. | 
Είσοδος: 15€ | B. Τσολάκη – Health & Beauty Expert | Αθήνα

30 ΣΑΒΒΑτΟ Εκπαίδευση «Τεχνικές Δικτύου» | 9.00 π.μ.–2.00 μ.μ. | 
Είσοδος: 8€ / Εγχειρίδιο | Θεσσαλονίκη | Managers

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας σε 
Αθήνα,  Θεσσαλονίκη, Κύπρο, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. 
Ημέρες Προσαρμογής 1, 2 & 4 Μαρτίου.
*Είσοδος μόνο για FBO.
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