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Απολαύστε    το καλοκαιρά
κι

Με δείκτη προστασίας SPF 30 από τις 
βλαβερές ακτίνες UVA και UVB, αυτό το 
αδιάβροχο αντηλιακό θα προστατεύει το 
δέρμα σας όπου κι αν σας οδηγήσει η 
περιπέτεια αυτό το καλοκαίρι.
Προστατέψτε το δέρμα σας με τη δύναμη της αλόης.  
Το Forever Aloe Sunscreen θωρακίζει το δέρμα σας 
από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου ενώ παράλληλα το 
ενυδατώνει. 

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.

Aloe Sunscreen  ΚΩΔ. 617
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Σε αυτή τη στιγμή ανακαλύπτεις κάτι για 
τον εαυτό σου, που αξίζει πολλά παραπάνω 
από οποιοδήποτε Chairman’s Bonus θα 
μπορούσε να κερδίσει κανείς – είσαι 
δυνατός και σταθερός στην απόφασή σου.

Εύχομαι να παρακολουθήσατε αυτά τα 
εκπληκτικά video από τις αναγνωρίσεις στο 
Global Rally και να αναλογιστείτε για λίγο τι 
χρειάστηκε για να καταφέρουν να βρίσκονται 
εκεί οι Νικητές του Chairman’s Bonus. Θα 
ανακαλύψετε ότι οι νίκες που τους έφεραν σε 
αυτό το σημείο είναι κάτι που μπορείτε να 
κάνετε κι εσείς. Δεν είναι μόνο η δική τους 
στιγμή. Μπορεί να γίνει και δική σας!

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Όμως με πολλούς τρόπους, το θέαμα και ο 
ενθουσιασμός εκείνης της στιγμής δεν είναι 
καθόλου σημαντικότερος από τη σειρά των 
σημαντικών επιτευγμάτων που άνοιξαν το 
δρόμο προς την επιτυχία τους. Όπου και 
αν βρίσκεστε στο Marketing Plan ή και στη 
ζωή σας, αυτή είναι η στιγμή σας. Τώρα 
αμέσως.

Κάθε νίκη είναι μια στιγμή για να γευτείτε. 
Είναι μια ευκαιρία να σκεφτείτε την 
προσωπική και επαγγελματική σας εξέλιξη 
και να γιορτάσετε τα επιτεύγματά σας. 
Κάθε φορά που κερδίζετε έναν νέο πελάτη 
ή αποκτάτε ένα νέο μέλος στην ομάδα σας 
και κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ένα από 
τα προϊόντα μας για να βοηθήσετε κάποιον 
να δείχνει και να αισθάνεται καλύτερα είναι 
ένας λόγος για να το γιορτάζετε. Η επιτυχία 
είναι μια σειρά από μικρές στιγμές που 
χτίζετε μια προς μια και όλες μαζί ανοίγουν 
τον δρόμο σας για την επόμενη. Αφιερώστε 
λίγα λεπτά και εκτιμήστε αυτό που σας 
συμβαίνει και την δουλειά που κάνατε έως 
ότου να φτάσετε εκεί.

Αλλά δεν αναγνωρίζω μόνο τις νίκες. Τα 
μαθήματα που μας διδάσκουν οι 
απογοητεύσεις, όταν δεν τα καταφέρνουμε, 
μπορεί να είναι κάτι που μπορούμε επίσης να 
γιορτάσουμε. Γνωρίζω πόσο αποκαρδιωτικό 
είναι όταν ένας υποψήφιος κάνει πίσω ή όταν 
ο πιθανός πελάτης αποφασίσει να μην 
αγοράσει. Δεν είναι εύκολο, όταν άδικα έχετε 
ρίξει ώρες δουλειάς χωρίς αποτέλεσμα.

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΟ MARKETING 
PLAN, Ή ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ, ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 
ΣΤΙΓΜΗ ΣΑΣ. ΤΩΡΑ ΑΜΕΣΩΣ.

Ακόμα, η στιγμή που αποφασίσατε να 
επιστρέψετε στη δουλειά και να συνεχίσετε 
την προσπάθεια είναι εξίσου σημαντική, αν 
όχι περισσότερο. Αυτές είναι οι στιγμές που 
χτίζεται η επιτυχία. Ανασκουμπωθείτε και 
επιλέξτε την επιμονή από την αποτυχία. 
Αυτή η στιγμή είναι πιο σημαντική από το να 
αποφασίσετε απλά να ξαναπροσπαθήσετε. 

Λίγο πριν βγουν στην σκηνή οι Νικητές του Chairman’s Bonus για να 
παραλάβουν την επιταγή τους μπροστά σε 15.000 θεατές βλέπουν 
μια πινακίδα με ένα απλό αλλά σημαντικό μήνυμα: Αυτή είναι η δική 
σου στιγμή.

Αυτή είναι η
στιγμή σου



Το καλοκαίρι δεν σηματοδοτεί μόνο βουτιές και στιγμές 
ξεγνοιασιάς αλλά και την εποχή των συναυλιών, του 
θερινού σινεμά και των φεστιβάλ.

Μερικές από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις είναι 
οι παραστάσεις που πραγματοποιούνται στην 
Επίδαυρο. Το αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου 
βρίσκεται στην Αργολίδα, στον αρχαιολογικό χώρο 
του Ασκληπιείου, σε απόσταση μισής ώρας με 
αυτοκίνητο από το Ναύπλιο και περίπου δύο ωρών 
από την Αθήνα. Θεωρείται το τελειότερο αρχαίο 
ελληνικό θέατρο από άποψη ακουστικής και 
αισθητικής, έτσι είναι σίγουρο ότι το θέαμα θα σας 
αποζημιώσει για την απόσταση που θα διανύσετε 
για να βρεθείτε εκεί.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ:

5 & 6 Ιουλίου: Ικέτιδες του Ευριπίδη

12 & 13 Ιουλίου: Οιδίπους Τύραννος

19 & 20 Ιουλίου: Ιφιγένεια η εν Αυλίδι

26 & 27 Ιουλίου: Ηλέκτρα / Ορέστης του Ευριπίδη

2 & 3 Αυγούστου: Νεφέλες του Αριστοφάνη

9 & 10 Αυγούστου: Προμηθέας Δεσμώτης
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Ανακαλύψτε
περισσότερα



BEACH PARTY 2019

Το μεγαλύτερο μουσικό και 
κατασκηνωτικό φεστιβάλ έρχεται 10 
έως 14 Ιουλίου στην Αγία Άννα της 
Εύβοιας.

Πέντε ημέρες γεμάτες μουσική, 
διασκέδαση, βουτιές και πολλές 
εκπλήξεις σε μια μαγική τοποθεσία 
που θα σας μείνει αξέχαστη!

Μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
διακοπές και διασκέδαση σε ένα 
φεστιβάλ διεθνών προδιαγραφών με 
τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής 
μουσικής σκηνής.

Το φεστιβάλ αυτό θα ανατρέψει όλα 
όσα γνωρίζατε μέχρι σήμερα. Με τη 
δυνατότητα επιλογής διαμονής 
ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, 
ειδυλλιακό τοπίο με πάνω από 5 
stages, μουσική και beach party. 
Εγγυημένα μια αξέχαστη  
εμπειρία!

RIVER PARTY 2019

Tο ανανεωμένο River Party επιστρέφει 
στις μουσικές του ρίζες και μας καλεί 
για 41η χρονιά στις όχθες του 
Αλιάκμονα, στο πανέμορφο Νεστόριο 
της Καστοριάς, στην καρδιά του 
καλοκαιριού από 29/7 έως 4/8.

To River Party του 2019 περιλαμβάνει 
ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από ποτέ, 
πεζοπορία, zumba, yoga και 
αναρρίχηση είναι κάποιες από τις 
δραστηριότητες που θα απολαύσετε 
μέσα στις πέντε αυτές μέρες! 

Το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ θα 
είναι γεμάτο με καλλιτέχνες που έχουν 
αφήσει το προσωπικό τους στίγμα στην 
μακρόχρονη ιστορία του αλλά και 
άλλους που έρχονται για πρώτη φορά. 
Οι δύο πρώτες μέρες θα ανήκουν σε 
νέους δημιουργούς που συμμετέχουν 
στο διαγωνιστικό κομμάτι και μας 
καλούν να ανακαλύψουμε καινούριες 
μουσικές και ακούσματα, ενώ φυσικά 
δεν θα λείπουν τα μεγαλύτερα ονόματα 
της ελληνικής (και όχι μόνο) μουσικής 
σκηνής! Από τη rock στο hip-hop και 
από τα έντεχνα στη swing, το φετινό 
line-up θα μας ξενυχτήσει όλους! 

Ο Παύλος Παυλίδης και οι B-Movies, ο 
Γιάννης Αγγελάκας με τους 100οC, ο 
Βασίλης Παπακωνσταντίνου, οι Planet 
of Zeus, οι Πυξ Λαξ, οι Nightstalker, οι 
V.I.C. σε μια από τις περιορισμένες 
εμφανίσεις τους αλλά και οι Κακό 
Συναπάντημα, οι Chinese Man, οι 
Locomondo, οι Active Member, ο Ταφ 
Λάθος και η Μαρίζα Ρίζου, το μοναδικό 
κορίτσι της παρέας, είναι μερικά από τα 
ονόματα που θα ανέβουν στις τρεις 
μουσικές σκηνές που θα στηθούν 
φέτος στο φεστιβάλ! Παράλληλα, το 
iscream radio θα εκπέμπει ζωντανά από 
το tequila stage, μεταδίδοντας τον 
παλμό του φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα 
ενώ οι νύχτες δίπλα στο ποτάμι θα 
κλείνουν με ξεσηκωτικά dj sets!
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Faces of

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ 
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΑΣ 
ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ; 

Είμαστε μαζί από πολύ νεαρή ηλικία, από το 1976! Εδώ και 34 
χρόνια, έχουμε επιλέξει να δουλεύουμε μαζί. Αυτό μας δίνει 
μεγάλη χαρά, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Βέβαια, 
αυτό έχει τα καλά του, αλλά έχει και τα δύσκολά του. Για 
παράδειγμα, αν κάτι δεν πάει καλά, τότε αυτό επηρεάζει 
και τους δύο. Αυτό συνέβη και ακριβώς πριν γνωρίσουμε τη 
Forever. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μας, όμως μαζί, και 
με τη βοήθεια Του Θεού το ξεπεράσαμε.

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.

Συναντήσαμε την Δώρα και τον Λάμπρο 
Χατζηγιάννη στην εκκλησία της Αγίας 
Μαρίνας, στον Ψεματισμένο στη Λάρνακα. 
Ανακαλύψτε τη δική τους διαδρομή. 
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H ελευθερία
είναι στάση ζωής



ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ. ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ, ΩΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ 
ΓΙΑΓΙΑ, ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΑΤΕ;

Πρόσφατα, στη ζωή μας ήρθε το 
πρώτο μας εγγονάκι- ένα δώρο 
Θεού- η Θεοδώρα μας! Είμαστε πολύ 
χαρούμενοι που η Forever επιχείρησή 
μας επιτρέπει να είμαστε κοντά της, 
όσο μας χρειάζεται, και ταυτόχρονα να 
κάνουμε και τη δουλειά μας σωστά, σε 
συνδυασμό με τα ταξίδια μας και τις 
εκδρομές μας!

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΤΑξΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΠΑΡΕΑ. ΠΟΙΟ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ;

Τον τελευταίο χρόνο, σε μια 
επαγγελματική εξόρμηση, γνωρίσαμε 
ένα όμορφο χωριό, που δεν έτυχε 
να δούμε έως τότε. Είναι το χωριό 
Ψεματισμένος και έχει για προστάτιδα 
του την Αγία Μαρίνα. Λατρέψαμε αυτόν 
τον προορισμό και έχει γίνει μια καλή 
εβδομαδιαία συνήθεια! Πιστεύουμε 
πολύ στο Θεό, διότι δεν μας άφησε 
ποτέ στις δύσκολες στιγμές! 

ΕΠΙΛΕξΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΦΟΝΤΟ 
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ 
ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ;

Ακριβώς, γι’αυτό και επιλέξαμε να 
φωτογραφηθούμε με φόντο την 
εκκλησία του χωριού, που είναι πλέον ο 
αγαπημένος μας προορισμός!

ΥΠΗΡξΑΝ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΝΑ ξΕΦΥΓΑΤΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΑΣ;

Η λέξη ελευθερία σημαίνει πολλά για 
μας! Είναι επιλογή μας να μην έχουμε 
αφεντικό. Είναι πολύ σημαντικό, να 
μην έχεις το άγχος του ωραρίου. 
Όπως επίσης σημαντικό είναι το 
κομμάτι της αμοιβής. Να μπορείς εσύ 
να αποφασίσεις τι μισθό θέλεις να 
παίρνεις. Δεν θέλουμε αυτό το άγχος. 
Όσο ωριμάζει ο άνθρωπος, θέλει την 
ελευθερία του. Ξέρει τι αξίζει και πως 
να το πετύχει. Όμως επειδή και στους 
δύο μας αρέσει να βοηθάμε κόσμο, το 
κάνουμε με πάθος και ενθουσιασμό. 
Δεν μπορείς να φανταστείς τί μεγάλη 
χαρά είναι, να μπορείς να αλλάξεις τη 
ζωή, έστω και ενός ανθρώπου, προς το 
καλύτερο. Η Forever μας δίνει αυτή την 
δυνατότητα. 

ΝΙΩΘΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΣ;

Στο σπίτι μας, όποια απόφαση είναι να 
παρθεί, θα γίνει από κοινού. Το ίδιο και 
στο επαγγελματικό κομμάτι. Αυτό μας 
κάνει να νιώθουμε πιο ασφαλείς, γιατί 
σίγουρα, δύο γνώμες είναι καλύτερες 
από μία!

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019;

Για το καλοκαίρι δεν έχουμε αποφασίσει τι 
θα κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται 
να ζητήσουμε άδεια από κάποιον 
εργοδότη. Μπορεί να σκεφτούμε κάτι 
σήμερα, και αύριο φύγαμε. Τόσο απλά!

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ 
ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΕΙΝΑΙ…;

Λένε, πως κάποιος γερνά, όταν 
σταματήσει να ονειρεύεται. 

Εμείς έχουμε πολλά όνειρα ακόμη 
και μόλις πραγματοποιηθούν 
κάποια, αμέσως προσθέτουμε 
άλλα καινούργια.
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στάση ζωής
“Δεν μπορείς να φανταστείς 

τί μεγάλη χαρά είναι, 
να μπορείς να αλλάξεις 
τη ζωή, έστω και ενός 
ανθρώπου, προς το 

καλύτερο.”



ομπρέλα
Κάτω
από την

To αντηλιακό είναι πλέον απαραίτητο χειμώνα – 
καλοκαίρι για να έχουμε ένα υγιές και προστατευμένο 
δέρμα. Ποια προϊόντα είναι απαραίτητα για τις ανάγκες 
της επιδερμίδας μας και θα μας συντροφεύουν όλο το 
καλοκαιράκι; Ας τα πάρουμε από την αρχή…λοιπόν!

1. Επιλέξτε το σωστό αντηλιακό
To Αloe Sunscreen με SPF30 σας επιτρέπει να μείνετε 30 
φορές περισσότερο στο ήλιο. Απλώστε μια γενναία δόση το 
πρωί, πριν βγείτε από το σπίτι καλύπτοντας όλα τα σημεία 
του σώματός σας που θα εκτεθούν στον ήλιο. Η 
Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας συνιστά μια 
ποσότητα η οποία μπορεί να γεμίσει ένα σφηνάκι ποτού σε 
κάθε επιφάνεια του σώματος που είναι εκτεθειμένο. Το Aloe 
Sunscreen, αντηλιακό υψηλής προστασίας, έχει 
ανθεκτικότητα έως 80 λεπτά, χρειάζεται συχνή επανάληψη, 
εφαρμόζεται εύκολα και δεν αφήνει λιπαρότητα. Είτε 
κάνετε μια βόλτα στο πάρκο ή την ακροθαλασσιά, είναι 
σημαντικό να προστατεύετε το δέρμα σας κάθε στιγμή, 
πάντα και παντού!

2. Ενυδατώστε την επιδερμίδα σας
Η καθημερινή ενυδάτωση της επιδερμίδας έχει πολλά 
ευεργετικά οφέλη για την υγεία μας. Σκεφτείτε την 
επιδερμίδα σαν ένα φράγμα που προστατεύει τον 
οργανισμό από επιθέσεις, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, 
τα βακτήρια και η απώλεια υγρασίας. Εφαρμόστε την 
ενυδατική κρέμα ημέρας με αντηλιακή προστασία 
Protecting Day Lotion προστατεύοντας την επιδερμίδα 
σας από τους... εχθρούς της, που την αφυδατώνουν το 
καλοκαίρι: την υψηλή θερμοκρασία, τον ήλιο, το αλάτι και 
το χλώριο.
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3. Αλόη, ο νέος 
καλύτερός σας φίλος!
Η αλόη προσφέρει βαθιά ενυδάτωση 
και τόνωση παράλληλα. 
Εφαρμόζοντας προϊόντα με αλόη, 
μετά την έκθεση στον ήλιο, η 
επιδερμίδα ανακουφίζεται και ηρεμεί, 
ενώ μειώνονται οι πιθανότητες να 
αφυδατωθεί λόγω της ζέστης. Η αλόη 
περιέχει επίσης αντιοξειδωτικά που 
εμποδίζουν τις ελεύθερες ρίζες να 
επιτελέσουν το καταστροφικό τους 
έργο. Ο χυμός μας Aloe Vera Gel 
πλέον διαθέσιμος και σε mini 
συσκευασία, σας παρέχει την 
προστασία που χρειάζεστε, πάντα και 
παντού!

4. Επενδύστε στην 
βαθιά ενυδάτωση που  
σας προσφέρουν οι 
μάσκες.
Χαρίστε στο δέρμα σας την 
ενυδάτωση που χρειάζεται στο τέλος 
της ημέρας με τη νέας γενιάς μάσκα 
aloe bio-cellulose mask. Eύκολη 
στην χρήση για βαθιά περιποίηση σε 
μόλις δεκαπέντε λεπτά. Βάλτε την 
στην βαλίτσα σας!

5. Ενυδάτωση μετά 
το ντους
Μην ξεχνάτε να ενυδατώνετε το 
σώμα σας μετά το μπάνιο σας. Το 
Aloe Vera Gelly δροσίζει και 
καταπραΰνει στο λεπτό ενώ 
ανακουφίζει από μικροερεθισμούς. 
Όποια επιλογή κι αν κάνετε για τις 
διακοπές σας το Aloe Vera Gelly θα 
είναι ο σύμμαχος σας καθώς είναι 
χρήσιμο και για το κουτί των 
διακοπών σας. Εάν προτιμάτε κάτι 
πιο δροσερό και σε μορφή σπρέι, 
τότε το Aloe First είναι η λύση για 
εσάς! Δροσιστείτε!
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ALOE SUNSCREEN: Κωδ. 617  GR: 23.55   CY: 22.60  
PROTECTING DAY LOTION: Κωδ. 557  GR: 41.04   CY: 39.39  
FOREVER ALOE VERA GEL MINI (12 τμχ): Κωδ. 71612  GR: 130.15   CY: 110.21
ALOE BIO-CELLULOSE MASK: Κωδ. 616  GR: 59.52   CY: 57.12
ALOE VERA GELLY: Κωδ. 061  GR: 18.30   CY: 17.56  
ALOE FIRST: Κωδ. 040  GR: 23.99   CY: 23.03  



#howdoyoualoe

Το ζελέ της αλόης βέρα συνδυάζεται 
με πολτό από ζουμερά ροδάκινα που 
περιέχουν ασβέστιο για ένα τονωτικό 

ρόφημα με γλυκιά γεύση και όλη 
τη δύναμη της αγνής αλόης βέρα. 

Εξαιρετικός για παιδιά και ενήλικες, 
αυτός ο χυμός με τη φρέσκια γεύση  

έχει βελτιωθεί με φυσικό πολτό 
ροδάκινου και δεν περιέχει γλουτένη, 
περιέχει ώριμα ροδάκινα για επιπλέον 

θρεπτικά στοιχεία και γεύση. 
Μέσω της ασηπτικής διαδικασίας 

η σύνθεση διατηρείται χωρίς 
προσθήκη συντηρητικών και διαθέτει 

το καταπληκτικό ποσοστό 84,3% 
αυθεντικού ζελέ από το εσωτερικό 

του φύλλου της αλόης βέρα. 



Νερό
 καρύδας

            
    Τρίμμα 

 καρύδας

Forever 
Aloe  

Peaches
  
Forever 
Supergreens

Forever Lite Ultra
Βανίλια

Παγάκια5

6



Δώστε ώθηση στην καθημερινότητά σας 
με 20 φρούτα και λαχανικά

Όταν η καθημερινότητά σας είναι έντονη, δεν είναι εύκολο 
να κάνετε ένα διάλειμμα για το φρούτο σας. Συχνά 
καταλήγουμε να καταναλώνουμε επεξεργασμένες τροφές 
για να ικανοποιήσουμε τη λαχτάρα μας για φαγητό. Οι 
κακές διατροφικές επιλογές έχουν σαν αποτέλεσμα να 
μην λαμβάνετε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που 
αρμόζει σε μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά. 
Ευτυχώς, υπάρχει τρόπος να λάβετε όλα τα δώρα της 
φύσης χωρίς να χάνετε τίποτα!

Το Forever Supergreens™ σας παρέχει τα οφέλη των 
υπερτροφών και τα αντιοξειδωτικά για να  
διατηρήσετε τις φυσικές άμυνες του οργανισμού σας και 
να αποδίδετε στο μέγιστο. Κάθε μερίδα περιλαμβάνει 
πλήθος θρεπτικών συστατικών από αλόη και περισσότερα 
από 20 φρούτα και λαχανικά σε κάθε στικ. Αυτή η 
υπερτροφή έχει υπέροχη γεύση και αναμειγνύεται εύκολα 
με νερό ή τον αγαπημένο σας χυμό. Δώστε ώθηση στην 
ημέρα σας με την «πράσινη δύναμη» που θα βρείτε στο 
Forever Supergreens™. 

Τα “Πράσινα
” 

στη διατροφή
 σας
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Τα “Πράσινα
” 

στη διατροφή
 σας

Εμπνευστείτε!
Ενώ το Forever Supergreens™ έχει 
εξαιρετική γεύση με νερό, μην 
φοβάστε να πειραματιστείτε. 
Δοκιμάστε κάτι διαφορετικό!

GREEN-A-CoLAdA

Δώστε στο κοκτέιλ σας μια τροπική 
πινελιά με το Forever Supergreens™. Αυτό 
το νόστιμο ρόφημα είναι ιδανικό να το 
απολαύσετε χαλαρά όπου κι αν 
βρίσκεστε. 

236ml νερό καρύδας

118ml Forever Aloe Vera Gel

1 φακελάκι Forever Supergreens™

½ κούπα ανανά 

Αναμείξτε τα και προσθέστε πάγο.

Για decor: Περιχύστε ένα πιάτο με το 
Forever Bee Honey και ακουμπήστε το 
χείλος του ποτηριού. Τρίψτε καρύδα και 
αφήστε την να κολλήσει πάνω στο μέλι. 
Προσθέστε μια ομπρελίτσα, πιείτε μια 
γουλιά και χαλαρώστε.

Τολμηστε νέους συνδυασμούς 
Για να λάβετε τα «πράσινα» οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, το μόνο που 
χρειάζεται είναι 240ml νερού και ένα στικ Forever Supergreens™. Είναι 
εξαιρετικό για να ενισχύσετε με θρεπτικά συστατικά το αγαπημένο σας 
ρόφημα. 

Δοκιμάστε να το αναμείξετε με το Forever Lite Ultra® για ένα συνδυασμό 
πρωτεΐνης και όλα τα οφέλη των superfoods. Θα λατρέψετε τον τρόπο με τον 
οποίο τα μούρα και η κρεμώδης γεύση του Forever Supergreens™ 
συνδυάζονται ιδανικά με σοκολάτα ή βανίλια.

Μην κάνετε κακές διατροφικές επιλογές μόνο και μόνο επειδή 
δεν έχετε χρόνο να καταναλώσετε φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά. Οι ρυθμοί της καθημερινότητας δεν αλλάζουν. 
Αλλά χάρη στο Forever Supergreens™, μπορείτε να 
απολαύσετε όλα τα οφέλη από περισσότερα από 20 
φρούτα και λαχανικά, διατηρώντας παράλληλα 
τον γρήγορο ρυθμό ζωής σας. Δεν υπάρχει 
καλύτερος τρόπος να προσθέσετε τα πράσινα 
στην καθημερινότητά σας. 

Τα top superfoods  
της φύσης 
Για να κλειδώσουμε όλα τα οφέλη του 
Forever Supergreens™, αναζητήσαμε 
τις πιο ισχυρές υπερτροφές για να 
δημιουργήσουμε ένα ρόφημα 
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά που 
υποστηρίζει ένα υγιές pH. 
Διατηρώντας τη σωστή ποσότητα 
αλκαλικότητας και οξύτητας στον 
οργανισμό μας, αυτό βοηθάει να 
έχουμε περισσότερη ενέργεια, 
ενισχύεται η καλή υγεία των οστών, η 
μυϊκή και καρδιαγγειακή υγεία. 

Το μείγμα λαχανικών με υψηλή 
αλκαλικότητα όπως το σπανάκι, το 
kale και το μπρόκολο υποστηρίζουν 
τα βέλτιστα επίπεδα pH και σας 
βοηθούν να διατηρήσετε την 
ισορροπία σας! 

Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή όταν 
πρόκειται για την μεγάλη ποσότητα 
«πράσινων» και άλλων συστατικών από 
τη φύση που λαμβάνετε με το Forever 
Supergreens™. Η αλόη βέρα σας βοηθά 
να αξιοποιήσετε στο έπακρο κάθε 
συστατικό βοηθώντας τον οργανισμό 
σας να απορροφήσει περισσότερα 
θρεπτικά συστατικά, βοηθώντας στην 
πέψη και προάγοντας τα φυσιολογικά 
επίπεδα ενέργειας. 

Δώστε ώθηση στην 
προπόνησή σας
Ανεξάρτητα από τους στόχους που 
έχετε θέσει και τα επίπεδα της 
φυσικής σας κατάστασης, το Forever 
Supergreens™ αποτελεί την τέλεια 
προσθήκη στην τσάντα του 
γυμναστηρίου σας καθώς 
υποστηρίζει τη δύναμη και την 
αντοχή κατά τη διάρκεια της άσκησης 
και της ανάκαμψης μετά την 
προπόνηση.

Είτε προετοιμάζεστε για μια μεγάλη 
προπόνηση είτε για ένα 
σαββατοκύριακο, το Forever 
Supergreens™ προσφέρει τη 
θρεπτική ώθηση που χρειάζεστε για 
να δείχνετε και να αισθάνεστε 
καλύτερα. 

Πείτε ναι στα πράσινα, 
αποκτήστε μια λεπτή 
σιλουέτα και δώστε στον 
οργανισμό σας την ώθηση 
που χρειάζεται με τις 
υπερτροφές της φύσης.
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Ανακαλύψτε
περισσότερα

Αψεγάδιαστο 
δέρμα 

χωρίς make up
Κατακλυζόμαστε από εικόνες με αψεγάδιαστα πρόσωπα: διασημότητες, περιοδικά, 
τηλεοπτικές εκπομπές - όλοι φαίνεται να έχουν τέλειες επιδερμίδες και παρόλο που οι 
περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τα κόλπα του μακιγιάζ, η ιδέα ότι θα μπορούσαμε 
να έχουμε αβίαστα λαμπερό δέρμα είναι κάτι που πολλοί από εμάς επιθυμούμε.

Η όψης της επιδερμίδας όταν ξυπνάτε μπορεί να σας επηρεάσει για όλη 
την υπόλοιπη ημέρα. Αν ξυπνήσετε με κηλίδες, είναι πιθανό να έχετε 
γκρίνια όλη την ημέρα σε σχέση με το αν ξυπνούσατε με όψη μοντέλου 
έτοιμο για πασαρέλα. Αν το δέρμα σας είναι συνδεδεμένο με την 
αυτοπεποίθησή σας, πιθανότατα θα μπείτε στον πειρασμό να 
καλυφθείτε με μπόλικο μακιγιάζ και να προσποιηθείτε ότι δεν 
είδατε ποτέ το δέρμα σας σε κακή κατάσταση. Ενώ το 
αψεγάδιαστο δέρμα μπορεί να θεωρηθεί πρόκληση, το υγιές 
δέρμα είναι σίγουρα πιο επιτεύξιμο, και μόλις επιτευχθεί, το 
νεσεσέρ του μακιγιάζ σας θα υπάρχει απλά για να 
σκονίζεται στη γωνία!

Διατροφή
Η διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο στην υγεία του 
δέρματος. Μεταλλικά στοιχεία όπως το ιώδιο και ο 
ψευδάργυρος, και βιταμίνες Α και Β (βιοτίνη, 
νιασίνη και η ριβοφλαβίνη) συμβάλλουν στη 
διατήρηση της φυσιολογικής επιδερμίδας. Ο 
χαλκός είναι επίσης εξαιρετικός για τoν τόνο 
του δέρματος και η βιταμίνη C συμβάλλει στον 
φυσικό σχηματισμό κολλαγόνου. Οι 
αντιοξειδωτικές βιταμίνες όπως η βιταμίνη Ε 
και C είναι επίσης εξαιρετικές για την 
προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό 
στρες που μπορεί να οδηγήσει σε λεπτές 
γραμμές και ρυτίδες. Εντάξτε τα φρούτα, τα 
λαχανικά και τους ξηρούς καρπούς στην 
καθημερινή σας διατροφή.
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Αψεγάδιαστο 
δέρμα 

χωρίς make up

Καθημερινή περιποίηση
Αν ανησυχείτε πραγματικά για την επίτευξη 
υγιούς εμφάνισης δέρματος, θα πρέπει να 
βεβαιωθείτε ότι είστε συνεπείς σε όλα όσα 
κάνετε. Το να τρώτε καλά δύο ημέρες την 
εβδομάδα και να χρησιμοποιείτε προϊόντα 
υψηλής ποιότητας για την επιδερμίδα σας 
τρεις μέρες πιθανότατα να μην λειτουργήσει 
όσο θα θέλατε - πρέπει να κάνετε την 
περιποίηση της επιδερμίδας τη δική σας 
καθημερινότητα! 

Ύπνος
Όταν στερείστε τον ύπνο, το σώμα σας παράγει μια ορμόνη που 

ονομάζεται κορτιζόλη. Αυτό μπορεί να σας δημιουργήσει άγχος, και 
μπορεί να κάνει το δέρμα σας πιο ευαίσθητο σε εσωτερικά και 

εξωτερικά ερεθίσματα. Ο βαθύς ύπνος παρέχει επίσης την 
ευκαιρία στα κύτταρα να αναδομηθούν εάν είναι 

κατεστραμμένα, οπότε αν στερείστε τον ύπνο, το δέρμα 
σας κινδυνεύει να αποκτήσει λεπτές γραμμές. Έτσι, εάν η 

υγιής επιδερμίδα είναι στην ατζέντα σας, βεβαιωθείτε 
ότι κοιμάστε αρκετά ώστε να γίνετε κι εσείς η ωραία 
κοιμωμένη.

Ενυδάτωση
Όλο το σώμα σας χρειάζεται 
ενυδάτωση για να λειτουργήσει σωστά 
και αν το δέρμα σας αφυδατωθεί 
μπορεί να φαίνεται στεγνό και να το 
αισθάνεστε τραχύ, το οποίο 
φαντάζομαι δεν είναι η εμφάνιση που 
θα θέλατε! Όλοι γνωρίζουν τι πρέπει 
να κάνουν για να κρατήσουν τον εαυτό 
τους ενυδατωμένο και αυτό σε 
συνδυασμό με μια ενυδατική κρέμα θα 

κάνει το δέρμα σας να 
φαίνεται υγιές και 

απαλό.

SPF
Το SPF αντιπροσωπεύει παράγοντα ηλιοπροστασίας και επειδή ο ήλιος 
είναι η κύρια αιτία της πρόωρης γήρανσης του δέρματος, τα προϊόντα 
με SPF μπορούν να παρέχουν στο δέρμα σας ένα προστατευτικό 
φράγμα που να το προστατεύει από επιβλαβείς ακτίνες. Η αξιοπρεπής 
προστασία από τον ήλιο χαρακτηρίζεται ως «ευρύ φάσμα», πράγμα που 
σημαίνει ότι μπορεί να σας προστατεύσει από τις ακτίνες UVA και UVB. 
Οι ακτίνες UVA μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά και ευθύνονται για τη 
γήρανση του δέρματος, ενώ οι UVB είναι υπεύθυνες για τα ηλιακά 
εγκαύματα. Η καθημερινή χρήση αντηλιακού ή κρέμας με SPF θα 
προστατέψει την επιδερμίδα σας.



Οι Μπαχάμες θεωρούνται μέρος της Καραϊβικής, με πάνω από 
700 νησιά και 2.300 cays (νησάκια από άμμο ή κοράλλια), τα 
οποία απλώνονται σε μια τεράστια έκταση του Ατλαντικού, από 
το νότιο άκρο της Φλόριντα μέχρι την Καραϊβική. 

Ανακαλύψτε
περισσότερα
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Ένας

στην άκρη 
   του κόσμ

ου



Σας προτείνο
υμε τα  

Top 10 μέρη
 που πρέπει

  

να επισκεφτείτε.

1. Atlantis Paradise Island
2. Nassau
3.  Exuma Clays Land and Sea Park
4. Grand Bahama
5. Nησί Άνδρος

6. Νησί Harbour
7. Treasure Cay
8. Elbow Cay
9. Green Turtle Cay

10. Bimini Toυριστικές Πληροφορίες: bahamas.com
17

στην άκρη 
   του κόσμ

ου

Για τους περισσότερους επισκέπτες, 
ο νούμερο ένα πόλος έλξης στις 
Μπαχάμες είναι τα τιρκουάζ νερά και 
οι χρυσές παραλίες. Στις παραλίες 
αυτές λοιπόν χάρη στα ήρεμα νερά 
τους μπορεί κανείς να απολαύσει όλα 
τα θαλάσσια σπορ από snorkeling 
μέχρι kayak. Ο σημαντικός θαλάσσιος 
πλούτος και τα εθνικά πάρκα τους 
συνδυάζονται με ένα χαλαρό τρόπο 
ζωής. Κατά βάση νησιά διακοπών, δεν 
έχουν και πολλά αξιοθέατα με την 
τυπική έννοια. 

Το βασικό δέλεαρ είναι η χαλάρωση: 
Λιακάδα, βουτιές και κοκτέιλ με 
ρούμι. Μάλιστα, εδώ έρχεται όλο το 
Hollywood, μια και βρίσκονται σε 
απόσταση αναπνοής από τη 
Φλόριντα! Επίσης, αποτελούν κλασική 
στάση για τα κρουαζιερόπλοια, ειδικά 
από το 2010 που διαμορφώθηκε το 
λιμάνι της Nassau. 

Η Nassau είναι η πρωτεύουσα του 
νησιού και εκεί θα βρείτε ένα μείγμα 
από μεγάλα θέρετρα, καταστήματα, 
εστιατόρια και κέντρα ψυχαγωγίας.  
Το Grand Bahama ακολουθεί στη 
δεύτερη θέση. Τα Out Islands, όπως 
συνηθίζεται να λέγονται, τα πιο 
απομακρυσμένα νησιά, χωρίζονται σε 
κατηγορίες, και το καθένα έχει το δικό 
του ξεχωριστό χαρακτήρα και 
γοητεία. Εκεί θα βρείτε απομονωμένες 
παραλίες, θα απολαύσετε υπαίθριες 
δραστηριότητες και θα γευθείτε 
φρέσκα ψάρια από τον ωκεανό. 

Πολλά από τα Out Islands είναι 
εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. 
Για παράδειγμα, το λιμάνι στο νησί 
Harbour είναι γεμάτο με 
παραθεριστικές κατοικίες και 
πολυτελή ξενοδοχεία, ενώ η Άνδρος 
είναι διάσημη για την αλιεία, και την 
εξερεύνηση του βυθού της.



Σχεδόν ο μισός παγκόσμιος 
πληθυσμός ζει με

$5,50  
THN HMΕΡΑ

- WORLD BANK
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         Η πείνα πρεπεί να εκλείψεί 

ας τΗν ςταματΗςουμε μαζί!

γΕYμΑτΑ ΕωΣ το 2020

Η Forever Living Products σε συνεργασία  
με τον οργανισμό Rise Against Hunger 

έχει δεσμευτεί να συσκευάσει

το επόμενο event συσκευασίας γευμάτων 
θα πραγματοποιηθεί στις 

22 ΣΕπτΕμβΡίου 
με την αγορά ενός λαχνού προσφέρετε 

           3 
  σε παιδιά που έχουν ανάγκη 

γίνε και εσύ μέρος κάτι σπουδαίου!

Έως σήμερα έχουν συσκευασθεί 

3.701.094

ο αριθμός των ανθρώπων που 
υποσιτίζονται στον κόσμο έχει  

μειωθεί από το 

24% το 1990 
στο 10%
- Food and Agriculture  

Organization

το ύψος σε 

151 ΕΚ. πΑίΔίΑ 
κάτω των 5 ετών είναι χαμηλότερο  

σε σχέση με το κανονικό ύψος  
της ηλικίας τους λόγω του υποσιτισμού

- UNICEF

5.000.000

821 εκ. 
ΑνθΡωποί 

υποσιτίζονται παγκοσμίως

- Food and Agriculture Organization



To φετινό Global Rally δεν αποτελεί εξαίρεση. 
Απονεμήθηκαν σχεδόν $20 εκ. σε επιταγές Chairman’s 
Bonus. Συσκευάστηκαν 285.000 γεύματα για τη Rise 
Against Hunger. Συναντήθηκαν FBOs που ταξίδεψαν από 
περισσότερες από 160 χώρες για μια γιορτή που όμοια 
της δεν υπάρχει στην όμορφη πόλη της Στοκχόλμης. 

Είμαι πολύ περήφανος για όλους εσάς που εκπληρώσατε 
τις προϋποθέσεις και βρεθήκατε στο Rally και για όσους 
δεν τα κατάφεραν, αλλά συνειδητοποίησαν πόσο 
σημαντική επένδυση είναι για τους ίδιους, να 
παρακολουθήσουν το Rally. Δεν κουράζομαι ποτέ να 
βλέπω ένα στάδιο γεμάτο ενθουσιώδεις FBO από όλο τον 
κόσμο που έρχονται για να μάθουν, να εμπνεύσουν και να 
γιορτάσουν όλοι μαζί.

Σας ευχαριστώ όλους για όσα κάνετε κάθε μέρα για να 
κάνετε την Forever την μεγαλύτερη ευκαιρία στον κόσμο. 
To Global Rally 2019 ήταν πραγματικά αξέχαστο και 
ανυπομονώ να σας δω ξανά την επόμενη χρονιά στο 
Σύδνεϋ.

Συνεχίστε να χαμογελάτε,

Gregg Maughan
Πρόεδρος, Forever Living Products
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Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να 
ζήσετε τον παλμό της Forever από το 
να παρευρεθείτε στο Global Rally.

Σας 
ευχαριστώ 

μοναδικό
τόσοπου κάνατε 

το Rally



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



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 4

 
 

 

Νέα

Aπό 12.08.2019 - 16.08.2019 το ωράριο των 
καταστήματων μας σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη  
θα διαμορφωθεί ως εξής:

Δευτερα-Παρασκευή: 09.00π.μ.-5.00μ.μ.

Το ωράριο στο κατάστημά μας  
στην Κύπρο δεν επηρεάζεται. 

 ΠεμΠτή 15 αυγουστου: κλειστά λόγω αργίας σε ελλάδα & κύπρο 

Καλοκαιρινό ωράριο 
καταστημάτων 

Trivia Quiz Smoothie Bike Στιγμιότυπα από την εκδήλωση 1

Eagle Managers 2019

50CC - Επίπεδο 1 25CC - Επίπεδο 1

Supervisors

Assistant Supervisors 

Η Πελαγία Θεοδουλίδου, Soaring  
Manager στην Παρουσίαση Γνωριμίας

Senior Managers

Assistant Managers

Managers

Chairman's Bonus
Κοτρωνάρος Παναγιώτης, αρχηγός πρώτης επιτυχημένης  
αποστολής στο Έβερεστ

Grand Hyatt Athens  23 ιουνίου 2019

SUCCESS DAY
 9082    10 κατάλογοι στα ελληνικά & 5 τιμοκατάλογοι  3,50
 9083    10 κατάλογοι στα αγγλικά & 5 τιμοκατάλογοι  5,00
 9047    α5 μονόφυλλο νέων προϊόντων  1,20

Νέα έντυπα!

κωδ. 
9047

δώρο

  Cooler
 Bag

Ιδανικό για την παραλία, 
τα ταξίδια, τις παρουσιάσεις σας.

με την αγορά 
12 Forever Aloe Vera Gel Mini 
κωδ. 71612 (12 x 330ml)

Ισοθερμικό 

 Forever AppDiscover

κατεβαστε τήΝ εΦαρμογή σήμερα στο App Store  
ή στο GooGle plAy Store. 

Προγραμμα

•  09.00-11.30   Rise Against Hunger - 
προετοιμασία γευμάτων

• 12.30-13.00  Παρουσίαση Γνωριμίας
• 14.00-16.00  Αναγνωρίσεις & Νέα

 
 

 

09.00 - 16.00SAVE
THE

DATE

22
09
19

Hyatt Regency Hotel: 13o χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαίας, Θεσσαλονίκη, 57 001

Τιμή εισιτηρίου Success: 15   Τιμή προπώλησης εισιτηρίου: 7,5  έως 18/09/2019

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

 
 

 

Καλεσμένα και τα παιδιά, με 
απασχόληση σε ειδικό χώρο 
ώστε να περάσουν υπέροχα!

12.30 - 16.00

Hyatt Regency Hotel  Θεσσαλονίκη

#SUCCeSSDAy

Aloe Sunscreen  Βίκυ Τσολάκη, Beauty Expert
Ντζιούνη Χρύσα, Κουτσαβίτη Μαρία, Managers

Aloe Mini & Forever Supergreens   
Σοφία Ελευθερίου, Health Expert 



Managers
18% - 120cc

έλλαΔα

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΤΣΟΥΓΓΑΡΑΚΗ ΚΑΛΟΥΔΑ

έλλαΔα

ΑΗΜΕΤΑΖ ALMA

CANAL JEREMIE

GOKAZDE LENA

HASA ESMERALDA

IVANOV PETER

KANATSO SONIA

KARDEMENIS NIKI

LALA IAIL

SHOTA KRISTO

TLUSTA STANISLAVA

TUHLAROVA EMILIYA

VANGELOVA ZHECHKA

WITTICH MANUELA

Assistant 
Supervisors
5% - 2cc

Μάιος

Senior Manager

Supervisors
8% - 25cc

Αναγνωρίσεις

βραβεύσεις
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 

ΑΥΔΗΜΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΒΟΥΡΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΟΥΤΣΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΒΡΑΧΝΟΥ ΑΛΙΚΗ

ΓΕΡΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

ΓΚΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΒ ΓΟΥΛΗΑΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ

ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

ΙΤΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΛΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΟΣΩ

ΚΑΜΠΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΟΤΣΙΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΥΚΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΣΠΥΡΟΥΛΑ

ΚΡΕΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΕΙΜΩΝΑ ΖΩΗ-ΗΡΑ

ΛΟΜΒΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΓΚΑΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΤΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-KUBISCH  
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΟΠΑΝΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

ΡΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΡΩΣΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΟΛΑΚΟΥ ΑΛΚΕΤΑ

ΣΟΡΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΟΦΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

✁

2 3

έλλαΔα

ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΗ 

5CC CLUB 
Επίπεδο 1

Top20
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.

1 πΟλιτη γέωργια

2 παπαΪωαννΟΥ ιωαννης

3 Θέργιακη έλέΥΘέρια & 
έΥτΥΧης

4 ΜΟΥΣΣΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

5 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

6 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

7 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & 
ΛΑΜΠΡΟΣ

8 ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΗ

9 ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10 ΔΑΣΑΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

11 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

12 ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

13 ΣΚΙΤΙΝΗ ΛΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

14 ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

15 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΑ

16 ΡΕΣΑΪΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ &  
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

17 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

18 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & 
ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ

19 ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

20 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ & 
ΚΑΣΤΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

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 ΜαΥριΔΟΥ αφρΟΔιτη

2 Θέργιακη έλέΥΘέρια & 
έΥτΥΧης

3 παπαΪωαννΟΥ ιωαννης

4 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

5 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΟΔΩΡΑ & 
ΛΑΜΠΡΟΣ

6 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

7 ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8 ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΗ

9 ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

10 ΔΑΣΑΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ & 
ΚΑΣΤΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

12 ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

13 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

14 ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

15 ΚΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΝΑ

16 ΠΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

17 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & 
ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ

18 ΡΕΣΑΪΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ &  
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

19 ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

20 ΣΚΙΤΙΝΗ ΛΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

1 αναςταςιΟΥ τΖΟΥλια

2 ντΖιΟΥνη ΧρΥςα

3 Θέργιακη έλέΥΘέρια & έΥτΥΧης

1 ιΟρΔανιΔΟΥ αφρΟΔιτη

2 πέρικλη γρηγΟριΟΥ παραςκέΥη

3 αρέςτη ΔηΜΟς

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

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

έλλαΔα

ΒΑΛΚΑΝΗ ΟΛΓΑ

ΒΑΤΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΚΑΡΑΦΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΙΑΜΕΤΗ ΚΟΡΑΛΙΑ &  
ΛΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΣΙΟΥΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

έλλαΔα

FEIMOVA ATIDZHE

SISKA SVETLANA

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΣΤΕΛΛΑ ΟΛΓΑ

κΥπρΟς

ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΤΑΥΛΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΖΩΗ

ΤΣΑΤΙΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΣΑΤΣΑΡΟΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΙΛΕΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΣΙΛΟΓΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ

ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΧΥΤΗΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

κΥπρΟς

KAUR MANJEET

KHAN GUL ZAMAN

MERZLEAVOC ELINA

SCINTEE ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

SINGH JASDEEP

ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΑΔΑΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΑΔΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛΙΩ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΛΛΙΝΑ ΘΕΚΛΑ

ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΘΕΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΑ

ΚΑΣΠΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΛΟΡΚΟΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΛΕΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΜΥΛΩΝΑ ΑΓΑΘΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ

ΠΑΛΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΑΝΤΡΑ

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ ΜΑΙΡΗ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΣΧΑΦΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

25CC CLUB 
Επίπεδο 1
έλλαΔα

ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

50CC CLUB 
Επίπεδο 1
κΥπρΟς

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

5CC - Επίπεδο 1 5CC - Επίπεδο 2 5CC - Επίπεδο 3

08/19 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

09/19 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

5 ΔέΥτέρα Εκπαίδευση «Προϊόντα, Λιανική & Φροντίδα Πελατών» | 
5.00–8.00 μ.μ. | Είσοδος: 5€ / Εγχειρίδιο | Θεσσαλονίκη | Managers
7 τέταρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.45–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | αθήνα | Managers 
7 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 
15 πέΜπτη Κλειστά λόγω αργίας
28 τέταρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.45–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | αθήνα | Managers 
28 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 
31 ςαΒΒατΟ Εκπαίδευση «Τεχνικές Δικτύου» | 9.00 π.μ.–2.00 μ.μ. | 
Είσοδος: 8€ / Εγχειρίδιο | Θεσσαλονίκη | Managers

2 ΔέΥτέρα Εκπαίδευση «Προϊόντα, Λιανική & Φροντίδα Πελατών» | 
5.00–8.00 μ.μ. | Είσοδος: 5€ / Εγχειρίδιο | Θεσσαλονίκη | Managers
4 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* | αθήνα | Managers
4 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
4 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
9 ΔέΥτέρα Εκπαίδευση «Προϊόντα, Λιανική & Φροντίδα Πελατών» | 
5.00–8.00 μ.μ. | Είσοδος: 5€ / Εγχειρίδιο | αθήνα | Managers
10 τριτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 11.00–11.40 π.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 12.00–12.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers 
11 τέταρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.45–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | αθήνα | Managers 
11 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 
11 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
18 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* | αθήνα | Managers
18 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
18 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
22 κΥριακη Success Day | Θεσσαλονίκη | 7,5  έως 18/9 
25 τέταρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.45–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | αθήνα | Managers 
25 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 
25 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
28 ςαΒΒατΟ Εκπαίδευση «Τεχνικές Δικτύου» | 10.00 π.μ.–2.00 μ.μ. | 
Είσοδος: 8€ / Εγχειρίδιο | αθήνα | Managers
28 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 & 3 Αυγούστου & 2, 3 & 4 Σεπτεμβρίου.
*Είσοδος μόνο για FBO.


