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Faces of

τα ΚαταΠΛΗΚτΙΚα ΟΦΕΛΗ τΩΝ ταΞΙΔΙΩΝ 
αΠΟΜαΚΡΥΝΕτΕ τΟ ΣτΡΕΣ ΜΕ τΟΝ ΧΟΡΟ 
αΠΟΛαΥΣτΕ τΟ ΚαΛΟΚαΙΡΙ
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 Γίνετε το άτομο

 

που όλοι θα ήθ
ελαν να 

συναντήσουν!



βασικά οφέλη

•  Δείκτης προστασίας SPF 30 από 
ακτινοβολία UVA και UVB

•  Φυσικό οξείδιο του 
ψευδαργύρου για προστασία

•  Αλόη και βιταμίνη Ε 
ενυδατώνουν και καταπραΰνουν

•  Ανθεκτικό στο νερό για 80 λεπτά
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Όταν έχετε μια βαθύτερη σύνδεση με άτομα 
από διαφορετικούς πολιτισμούς, δεν 
εξελίσσεστε μόνο ως άτομα αλλά και ως 
Forever Business Owner. Αυτές οι 
ανθρώπινες σχέσεις είναι σημαντικό κομμάτι 
της Forever και βοηθούν στην προσωπική και 
επαγγελματική μας ανάπτυξη. Αλλά δεν είναι 
μόνο η διαδρομή. Το να είμαστε ανάμεσα σε 
χιλιάδες Forever Business Owners από όλο 
τον κόσμο είναι πραγματικά μια μοναδική 
πολιτισμική εμπειρία που σας δίνει τη 
δυνατότητα να μάθετε από τους άλλους σε 
παγκόσμια κλίμακα. 

Όταν πάρετε την απόφαση να βγείτε έξω 
και να δείτε περισσότερο τον κόσμο, θα 
ανακαλύψετε ότι τα μέρη που επισκέπτεστε 
γίνονται μέρος της προσωπικότητάς σας. Η 
ενσυναίσθηση, η σύνδεση και η προοπτική 
που αποκτάτε θα εμπλουτίσει κάθε πτυχή 
της ζωής σας και δεν θα αλλάξει μόνο τον 
τρόπο που βλέπετε τη μικρή σας γωνία του 
πλανήτη, αλλά θα τον διευρύνει κιόλας.

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Ο Mark Twain έγραψε για την ευρύτητα του 
πνεύματος: Η ευρύτερη, ορθή και 
φιλάνθρωπη αντίληψη των ανθρώπων δεν 
μπορεί να αποκτηθεί αν περνάτε όλη σας 
τη ζωή στην ίδια μικρή γωνία του πλανήτη 
– τα ταξίδια είναι καθοριστικά για να 
ξεπεράσετε τις προκαταλήψεις και τη 
στενομυαλιά. 

Νομίζω ότι αυτή η αντίληψη ισχύει και 
σήμερα περισσότερο από ποτέ. Καθώς η 
καθημερινότητα απορροφά όλο σας τον 
χρόνο είναι δύσκολο να 
αποστασιοποιηθείτε και να δείτε τις 
προοπτικές σας. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι 
ότι υπάρχει λύση. Θεωρώ ότι όταν 
ταξιδεύεις και επισκέπτεσαι νέα μέρη του 
πλανήτη, όταν βλέπεις τι τρώνε, πώς ζουν, 
πώς δουλεύουν, τι λατρεύουν και 
γιορτάζουν, τότε νιώθεις πιο συνδεδεμένος 
με τις ζωές τους. Φυσικά δεν είναι δυνατόν 
να ταξιδεύετε στον κόσμο, να ζείτε νέες 
εμπειρίες σε νέες κουλτούρες και να δείτε 
τον εαυτό σας διαφορετικά χωρίς να 
διευρύνετε τις προοπτικές σας και να 
εμβαθύνετε στον τομέα της 
ενσυναίσθησης.

ΟταΝ ΕΧΕτΕ MIA BαΘΥτΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ατΟΜα αΠΟ ΔΙαΦΟΡΕτΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙτΙΣΜΟΥΣ, 
ΔΕΝ ΕΞΕΛΙΣΣΕΣτΕ ΜΟΝΟ ΩΣ ατΟΜα, αΛΛα 
ΚαΙ ΩΣ FOREVER BUSINESS OWNER.

O συνδυασμός αυτών των εμπειριών, το 
να ταξιδεύετε και να γνωρίζετε νέους 
πολιτισμούς, κουζίνες και τοπία θα 
αποτυπωθεί στις ψυχές σας. Δεν γίνεται 
να μην αποκτήσετε μεγαλύτερη 
ενσυναίσθηση και κατανόηση 
συνειδητοποιώντας ότι είστε πολίτης του 
κόσμου.

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που τα 
ταξίδια είναι η καρδιά των κινήτρων της 
Forever. To Global Rally και το Eagle 
Manager’s Retreat διεξάγονται πάντα σε 
καταπληκτικά σημεία του πλανήτη, γιατί 
προσπαθούμε να σας πάμε κάπου που να 
μην έχετε ξαναζήσει παρόμοια εμπειρία. 
Κάναμε τα ταξίδια μέρος των κινήτρων 
επειδή γνωρίζουμε τον σημαντικό 
αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην Forever 
επιχείρησή σας.

Πιστεύω ότι ο χαρακτήρας σας και το πόσο ανοιχτό είναι το μυαλό 
σας εξαρτάται από το πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος που ζείτε. Δεν 
εννοώ τον κόσμο στην πραγματική του διάσταση, αλλά αυτό το μικρό 
μέρος που εργάζεστε, ζείτε και συναναστρέφεστε κάθε μέρα. Με την 
πολυάσχολη καθημερινότητά μας, τις δεσμεύσεις στην εργασία, τις 
οικογενειακές υποχρεώσεις και τις καθημερινές προκλήσεις, ο 
κόσμος μας μπορεί τελικά να είναι πολύ μικρός.

βασικά οφέλη
Διευρύνετε του

ς

ορίζοντές σα
ς

με τα ταξίδια



καταπληκτι
κάΤα

οφέλη των ταξιδιών

Ο χρόνος που αφιερώνετε για 
διακοπές και ταξίδια στο εξωτερικό 
κάθε χρόνο μπορεί να σας βοηθήσει 
πραγματικά να ζήσετε περισσότερο.
Έρευνες έδειξαν ότι ταξιδεύοντας σε νέα μέρη  
θα βελτιώσετε κάθε όψη της ζωής σας. Είναι πολύ πιθανόν να 
επιστρέψετε στη δουλειά περισσότερο παραγωγικοί και 
δημιουργικοί. Τα επίπεδα του στρες και του άγχους πέφτουν 
σημαντικά και μπορείτε να έχετε μια καλύτερη ευκαιρία να πάρετε 
εκείνη την προαγωγή. Έχει αποδειχτεί ότι τα ταξίδια μπορούν να 
κάνουν πολύ περισσότερα για εσάς. Ανακαλύψτε τα.

Τα ταξίδια είναι ιδανικά για την καρδιά σας και όχι 
μόνο με την μεταφορική έννοια του όρου.
Σύμφωνα με μια ομαδική μελέτη που διεξήχθη από την Παγκόσμια 
Επιτροπή για τη Γήρανση και την Ομοσπονδία Τουρισμού των Η.Π.Α., 
οι γυναίκες που ταξιδεύουν τουλάχιστον δυο φορές τον χρόνο έχουν 
σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να πάθουν έμφραγμα ή στεφανιαία 
νόσο. Το ίδιο ισχύει και για τους άντρες. Οι άντρες που δεν παίρνουν 
τουλάχιστον μια άδεια τον χρόνο έχουν 30% περισσότερες 
πιθανότητες να νοσήσουν από κάποια καρδιοπάθεια. Έχει νόημα 
αυτό αν αναλογιστείς πόσο αγχολυτικά είναι τα ταξίδια και τα 
αποδεδειγμένα οφέλη τους. Έρευνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι που 
ταξιδεύουν είναι πιο χαρούμενοι, πιο ξεκούραστοι και λιγότερο 
αγχωμένοι για βδομάδες αφού γυρίσουν από το ταξίδι τους.

Τα οφέλη των ταξιδιών στο σώμα μας 
Ενώ στα ταξίδια είμαστε πιο χαλαροί, άλλοι ανεβάζουν την ένταση 
της δραστηριότητάς τους περισσότερο από όσο συνειδητοποιούν. 
Σύμφωνα με το US News & World Report, οι άνθρωποι που 
ταξιδεύουν στην Ευρώπη περπατούν γύρω στα 15 χιλιόμετρα την 
ημέρα για να δουν όλα τα αξιοθέατα. Υπάρχουν πολλοί ακόμα 
τρόποι για να διατηρήσετε τη γραμμή σας, όταν ταξιδεύετε. 
Σκεφτείτε να κάνετε μια βόλτα με ποδήλατο ή να βγείτε λίγο έξω 
από την πόλη για ορειβασία ή κάποια άλλη περιπέτεια.
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ταξίδια. Συνιστά να εμβαθύνετε στην 
τοπική κουλτούρα κάθε φορά που 
ταξιδεύετε στο εξωτερικό διότι ενισχύει 
την γνωστική σας ευελιξία, και διευρύνει 
τη δημιουργικότητα. Αλλά τα οφέλη που 
ενισχύουν τη νοημοσύνη υπερβαίνουν τη 
δημιουργικότητα. 

Η μελέτη του Galinsky έδειξε ότι τα 
άτομα που ταξιδεύουν περισσότερο και 
έρχονται σε πιο στενή επαφή με άλλες 
κουλτούρες είναι πιο καινοτόμα, πιο 
ευέλικτα και σκέπτονται σε βάθος.

Τα ταξίδια ενδυναμώνουν την 
αποφασιστικότητά σας!
Το να αντιμετωπίζεις διάφορες 
προκλήσεις σε ένα μη οικείο περιβάλλον 
σας προσφέρει ένα μεγάλο μάθημα για 
την προσαρμοστικότητα. Όταν βρίσκεστε 
έξω από την ζώνη ασφαλείας σας, οι 
συνήθεις δυσκολίες μπορεί να σας 
καταβάλουν. Για παράδειγμα, το να 
αρρωστήσετε ξαφνικά όταν είστε κοντά 
στο σπίτι σας δεν είναι και τόσο 
σπουδαίο. Ξέρετε που είναι το πιο κοντινό 
νοσοκομείο, πώς να πάτε εκεί και μάλλον 
έχετε πολλούς γνωστούς για να καλέσετε 
για βοήθεια. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο 
σε μια ξένη χώρα.

Τα ταξίδια σας κάνουν πιο 
ευτυχισμένους και μειώνουν 
τον κίνδυνο κατάθλιψης.
Δεν αποτελεί έκπληξη το ότι οι άνθρωποι 
είναι γενικότερα πιο ευτυχισμένοι και πιο 
χαλαροί όταν ταξιδεύουν. Παρ’ όλα αυτά 
ερευνητές στο Cornell University 
ανακάλυψαν ότι η ευφορία του ταξιδιού 
ξεκινά πριν καν επιβιβαστούμε στο 
αεροπλάνο. Αποδείχθηκε ότι ακόμα και ο 
σχεδιασμός ενός ταξιδιού, καθώς και η 
προσμονή για αυτό μπορεί να κάνει 
κάποιον ακόμα πιο ευτυχισμένο.

Είναι κάτι παραπάνω από μια 
βραχυπρόθεσμη ικανοποίηση που 
σχετίζεται με το να ταξιδεύεις στο 
εξωτερικό. Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν 
τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο έχουν 
λιγότερες πιθανότητες να υποφέρουν 
από μακροχρόνια κατάθλιψη και χρόνιο 
στρες, σύμφωνα με μια μελέτη που 
δημοσιεύθηκε από την Κλινική Marshfield.

Τα ταξίδια σας κάνουν 
εξυπνότερους και πιο 
δημιουργικούς.
Ο Adam Calinsky καθηγητής στο 
Columbia Business School έχει 
συγγράψει πολλές μελέτες για την 
σχέση που έχει η δημιουργικότητα με τα 

Μάλλον θα καταλήξετε χαμένοι, να έχετε 
χάσει το πορτοφόλι σας ή να 
συνειδητοποιείτε ότι το ξενοδοχείο που 
κλείσατε είναι ένα ερείπιο. Μην αφήσετε 
καμία πιθανή παγίδα να σας τρομάξει. 
Είναι γεγονός ότι όσες περισσότερες 
προκλήσεις αντιμετωπίσετε, τόσο 
ευκολότερο θα είναι να ξεπερνάτε τις 
δυσκολίες που θα προκύπτουν σε ξένα 
μέρη – ακόμα και όταν γυρίσετε σπίτι.

Τώρα είναι η ώρα να αρχίσετε να σκέπτεστε που θα σας βγάλει η επόμενη περιπέτειά 
σας. Εξάλλου όσο γρηγορότερα το σχεδιάσετε τόσο πιο χαρούμενοι θα είστε. 
Εμβαθύνετε σε άλλους πολιτισμούς και εξερευνήστε τον κόσμο.  
Θα αποκτήσετε μια νέα οπτική, θα γνωρίσετε καινούργια άτομα,  
θα βελτιώσετε την υγεία σας και θα είστε χαρούμενοι.

Που θα σας 
βγάλει

ο δρόμος;

5



Faces of

αΝ ΜΠΟΡΟΥΣατΕ Να ΜαΣ ΠΕΡΙγΡαψΕτΕ ΜΕ 
τΡΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ τΟΝ ΕαΥτΟ ΣαΣ, ΠΟΙΕΣ ΕΙΝαΙ 
αΥτΕΣ ΠΟΥ Θα ΕΠΙΛΕγατΕ; 

 Μμμμ.. τρεις λέξεις μόνο; Θα 
επέλεγα αναζήτηση, τόλμη και 
εξέλιξη.

τΙ ΕΙΝαΙ αΥτΟ ΠΟΥ ΣαΣ ΧαΛαΡΩΝΕΙ ΣτΟΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣαΣ;

 Πρώτον τα παιδιά μου. Οι αγκαλιές 
της μεγάλης μου κόρης και η τρέλα του 
μικρού γιου μου. Η μουσική, τα βιβλιά 
και η φωτογραφία είναι μερικά από τα 
πάθη μου.

ΕΧΕτΕ ΣΠΟΥΔαΣΕΙ γΡαΦΙΚΕΣ τΕΧΝΕΣ 
ΣΥΝΕΧΙζΟΝταΣ τΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣαΣ ΣτΗΝ αγγΛΙα 
ΣτΟΥΣ τΟΜΕΙΣ τΗΣ ΟΠτΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙαΣ, 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙαΣ γΙα ΚΙΝΟΥΜΕΝα γΡαΦΙΚα ΚαΙ 
ΕΙΔΙΚα ΕΦΕ. τΙ ΗταΝ αΥτΟ ΠΟΥ ΣαΣ τΡαβΗΞΕ ΣΕ 
αΥτΟ τΟ ΕΠαγγΕΛΜα; ΠΩΣ ΣαΣ ΕΧΕΙ βΟΗΘΗΣΕΙ 
ΣτΗ ΜΕτΕΠΕΙτα ΚαΡΙΕΡα ΣαΣ;

 Από μικρή ηλικία μου άρεσε να 
ασχολούμαι με τις τέχνες (φωτογραφία, 
εικαστικά, χορό, θέατρο και ζωγραφική). 
Άρα κάπως ήρθε από μόνο του. Η 
αγάπη της εικόνας, των σχημάτων και 
των χρωμάτων με τρελαίνει ευχάριστα. 
Δημιούργησα κάποιες δικές μου 
επιχειρήσεις γύρω από τον τομέα των 

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 τον Δημήτρη 
Ρούσσο για έναν περίπατο 
στην παλιά πόλη της 
Λευκωσίας. Ανακαλύψτε 
τη δική του διαδρομή. 

     Γίνετε το άτομο
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σπουδών μου τις οποίες διατηρούσα 
για δέκα περίπου χρόνια. 

ΕΝα αΠΟ τα ΠΡαγΜατα ΠΟΥ αγαΠατΕ ΠΟΛΥ 
ΕΙΝαΙ Η ΦΩτΟγΡαΦΙα. τΙ ΕΙΝαΙ αΥτΟ ΠΟΥ ΣαΣ 
ΜαγΝΗτΙζΕΙ ΣΕ ΜΙα ΕΙΚΟΝα;

 Η ιδέα ότι μπορείς να παγώσεις μια 
στιγμή, ένα δευτερόλεπτο που δεν θα 
ξαναγυρίσει πίσω και να το έχεις για 
πάντα δικό σου. Επίσης πίσω από κάθε 
εικόνα κρύβεται ένα συναίσθημα, μια 
ιστορία, μια αγάπη την οποία στα μάτια 
του κάθε ενός μας είναι διαφορετική, 
αλλά και μοναδική. Θα μπορούσα να σας 
μιλώ για ώρες για αυτό το θέμα και δεν 
θα μας φτάσει ένα τεύχος... (γέλια)!

τΙ ΗταΝ αΥτΟ ΠΟΥ ΣαΣ ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ γΙα Να 
ΕΣτΙαΣΕτΕ ΣΕ ΚατΙ ΔΙαΦΟΡΕτΙΚΟ αΠΟ τΗΝ 
ΠΟΡΕΙα ΠΟΥ ΕΙΧατΕ ΧαΡαΞΕΙ ΜΕ τΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣαΣ; ΠΩΣ αΠΟΦαΣΙΣατΕ Να ΚαΝΕτΕ ΜΙα 
ΣτΡΟΦΗ ΣτΗΝ ΚαΡΙΕΡα ΣαΣ;

 Οι αναζητήσεις μου για το τι 
πραγματικά με ενέπνεε, με οδήγησαν 
σε ένα πολύ δυναμικό Life Coaching 
σεμινάριο του Tony Robbins στην 
Αγγλία από το οποίο ανακάλυψα την 
ανάγκη μου για προσωπική ανάπτυξη 
και αυτοβελτίωση. Όπως επίσης στο 
να μεταδίδω τη γνώση που αποκτώ 

σε άλλους ανθρώπους και να τους 
δημιουργώ αυτές τις συνθήκες 
ανάπτυξης στη δική τους ζωή.

τΙ ΣΥΜβΟΥΛΗ Θα ΔΙΝατΕ ΣΕ ΕΝα ατΟΜΟ 
ΠΟΥ ΔΙΣταζΕΙ Να ΚαΝΕΙ τΟ ΠΡΩτΟ βΗΜα- Να 
αΝαΠτΥΞΕΙ τΗ ΔΙΚΗ τΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

 Σε όλους μας δίνεται ο ίδιος χρόνος 
κάθε μέρα. Το τι κάνουμε με αυτό τον 
χρόνο είναι που διαφέρει και για αυτό 
έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Θα 
προβλημάτιζα το άτομο αυτό ρωτώντας 
το αν θέλει να χτίζει τα όνειρα κάποιου 
άλλου δουλεύοντας για αυτόν ή να 
χτίσει τα δικά του όνειρα και των 
αγαπημένων του αναπτύσσοντας τη 
δική του Forever επιχείρηση. 

τΙ ΕΙΝαΙ αΥτΟ ΠΟΥ ΣαΣ ΕΜΠΝΕΕΙ, Η 
ΚΙΝΗτΗΡΙΟΣ ΔΥΝαΜΗ Στα ΣΧΕΔΙα ΣαΣ;

 Λατρεύω τους ανθρώπους, 
λατρεύω τη θετική σκέψη, λατρεύω 
την ανθρώπινη δημιουργικότητα και 
την τρέλα που κουβαλά ο κάθε ένας 
από μας! Η δύναμη που παίρνω όταν 
βλέπω τους ανθρώπους να αποκτούν 
νέες γνώσεις και νέα αντίληψη των 
πραγμάτων και μέσω αυτής της 
διαδικασίας να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται είναι απερίγραπτη! 

ΠΩΣ ΣΚΕΦτΕΣτΕ τΟ ΜΕΛΛΟΝ;

 Λαμπρό, περιπετειώδες, γεμάτο 
συγκινήσεις, γεμάτο αγάπη, 
ευγνωμοσύνη και πολλή πολλή τρέλα! 
Και μερικά Chairman’s Βonus, και 
αρκετούς Diamond Managers στην 
ομάδα… (γέλια)! 

Αυτό που γνωρίζω καλά 
είναι ότι τα συστατικά του 
μέλλοντός μου τα διαλέγω 
εγώ. Άρα το μέλλον αλλάζει 
και το προσαρμόζω όπως 
μου ταιριάζει την κάθε στιγμή 
αλλάζοντας τα συστατικά του. 
Ένα από τα συστατικά που 
άλλαξα είναι και το να βάλω 
την Forever στη ζωή μου.
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που όλοι θα
 ήθελαν να

συναντήσουν!



Ανακαλύψτε
περισσότερα

στρες
χορό
Απομακρύνετ

ε 
 το

με τον
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Σύμφωνα με το mentalhealth.org 
αυξάνεται ολοένα και περισσότερο 
ο αριθμός των ατόμων που νιώθουν 
αγχωμένοι στη ζωή τους, αυτό όμως 
που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι να 
κατανοήσουμε τι είναι αυτό που προκαλεί 
το άγχος και πώς θα μπορούσαμε να το 
μειώσουμε. 

Ένας τρόπος για να μειώσουμε το άγχος μας θα μπορούσε 
να είναι ο χορός. Ο χορός ενισχύει τον καρδιακό παλμό, 
γυμνάζει τους μυς και σας βοηθάει στη συνεργασία και την 
ισορροπία. Αλλά τα οφέλη του χορού δεν περιορίζονται μόνο 
στο σώμα, αλλά και στην πνευματική υγεία και ισορροπία. 



Οι ορμόνες της ευτυχίας
Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι 
όταν ο οργανισμός είναι στα καλύτερά 
του, o νους ακολουθεί. Ο χορός μειώνει 
τα επίπεδα κορτιζόλης- μιας ορμόνης που 
σχετίζεται με το στρες – και προκαλεί 
στον οργανισμό την παραγωγή 
ενδορφινών, νευροδιαβιβαστών που 
δημιουργούν το αίσθημα της 
ανακούφισης, της χαλάρωσης, της 
διασκέδασης και της δύναμης – με άλλα 
λόγια ο χορός σας κάνει πιο 
χαρούμενους!

Σας αποσπά από τις έγνοιες 
της καθημερινότητας 
Ο χορός σας ανακουφίζει από το στρες 
και σας απομακρύνει από γεγονότα στη 
ζωή σας που σας γεμίζουν με άγχος, θα 
νιώθετε ενέργεια και αισιοδοξία για τη 
νέα ημέρα που έρχεται. Όταν χορεύετε 
είστε τόσο συγκεντρωμένοι στην κίνηση, 
στη μουσική και στον παρτενέρ σας, που 
δεν σκέφτεστε τίποτα άλλο. 

Εκφραστείτε ελεύθερα
Το στρες συχνά συσσωρεύεται στον 
οργανισμό, καθώς δεν έχουμε πολλές 
ευκαιρίες να εκφράσουμε τα 
συναισθήματά μας. Ο χορός είναι ένας 
εξαιρετικός τρόπος να διαχειριστείτε 
αυτά τα συναισθήματα μέσω της κίνησης. 
Το γεγονός ότι ξεκινάτε να χορεύετε όταν 
ακούτε τη μουσική που αγαπάτε θα 
συνεισφέρει σε αυτό.

Κοινωνικοποιηθείτε με 
άλλους ανθρώπους 
Λαμβανομένου υπόψιν ότι πολλοί 
άνθρωποι νιώθουν συχνά μόνοι τους και 
αυτό προκαλεί αυξημένα επίπεδα στρες, 
το να παρακολουθείτε ένα μάθημα 
χορού θα ήταν ένα βήμα προς αυτή την 
κατεύθυνση. Ο χορός με έναν παρτενέρ 
μπορεί γρήγορα να σας βοηθήσει να 
χτίσετε εμπιστοσύνη, να συνεργαστείτε 
και να έχετε θετικά συναισθήματα. 

Συνεισφέρει στη σωματική και 
ψυχική υγεία 
Τίποτα δεν μπορεί να σας κάνει να 
νιώσετε λιγότερο αγχωμένοι από την 
αίσθηση ότι γνωρίζετε ότι κάνετε κάτι 
καλό στη σωματική και ψυχική σας υγεία. 
To να διατηρείτε ενεργό τον εγκέφαλό 
σας είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα 
όσο μεγαλώνετε. Ένας τέλειος τρόπος 
για να το πετύχετε αυτό είναι να 
αγκαλιάσετε τη νέα σας συνήθεια, τον 
χορό, και να προσπαθείτε να θυμηθείτε 
τα βήματα. 

Ευλυγισία, πιο δυνατά οστά, σφιχτούς 
μυς, ο χορός είναι μια προπόνηση για 
όλο το σώμα. Δεν χρειάζεται να είστε 
δεινοί χορευτές, αρκεί μόνο να 
συγχρονίζεστε με τον ρυθμό και θα 
διαπιστώσετε και μόνοι σας τα οφέλη. 

Ο χορός είναι διασκέδαση! Μερικοί προτιμούν το 
τρέξιμο ή την ποδηλασία ως μορφή άσκησης, όμως ο 
χορός σας προσφέρει περισσότερες εναλλακτικές και 
είναι ένας τρόπος…να διασκεδάσετε με την ψυχή σας! 

Διασκεδάστε!
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Τώρα
ελευθερία

έχετε την

να  επιλέξετ
ε.

Νέο! Το Forever Aloe Gel® διαθέσιμο 
σε συσκευασία των 330ml.
“Τα ξεχωριστά αρώματα μπαίνουν σε 
μικρά μπουκαλάκια”

#TheAloeVeraCompany FOREVER ALOE VERA GEL: Κωδ. 715  GR: 32.55   CY: 27.56  
FOREVER ALOE VERA GEL MINI (12x330ml): Κωδ. 71612  GR: 130.15   CY: 110.21
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να  επιλέξετ
ε.

► Εύκολο στην πλοήγηση
► Μοντέρνος σχεδιασμός
►  Νέα κατηγορία First Steps to Manager

Αναζητήστε την ολοκαίνουργια κατηγορία και θέστε ως στόχο σας το επίπεδο του Manager. 
Ξεφυλλίστε το έντυπο και απολαύστε τα ολοκαίνουργια βίντεο. Αναρωτιέστε πώς θα χτίσετε 
τη δική σας digital επιχείρησή ή πώς θα τη διαφημίσετε ακολουθώντας αξιόπιστες πρακτικές; 
Στο App θα βρείτε ολοκαίνουργιο υλικό, για να το έχετε μαζί σας πάντα και παντού. Μένει 
μόνο να το κατεβάσετε (Οδηγός για Digital Marketing  Χτίστε μια ηθική επιχείρηση)

►  Ανανεωμένο υλικό στην «Εκπαίδευση»
Παρακολουθήστε τα νέα μας βίντεο και κατεβάστε στο κινητό σας τα ανανεωμένα έντυπά μας

 Forever AppDiscover
Νέο

ΚατΕβαΣτΕ τΗΝ ΕΦαΡΜΟγΗ ΣΗΜΕΡα ΣτΟ 
App StORE Ή ΣτΟ GOOGLE pLAy StORE. 



Γνωρίστε το μι
κρό αλλά ι

σχυρό

Aloe Vera G
el ®MiniForever

Τα ξεχωριστά αρώματα μπαίνουν σε μικρά 
μπουκαλάκια, ειδικά όταν πρόκειται για τα 
καταπληκτικά οφέλη του χυμού Aloe Vera Gel –  
που τώρα διατίθεται σε συσκευασία των 330 ml.  
Όλα τα οφέλη από το 99.7% ζελέ από το  
εσωτερικό του φύλλου έτοιμο για εσάς για να  
το απολαύσετε στο σπίτι σας ή καθ’ οδόν.

Όπως και η μεγαλύτερη συσκευασία, η συσκευασία 
των 330 ml ακολουθεί την ασηπτική διαδικασία και 
δεν περιλαμβάνει πρόσθετα συντηρητικά. Ο Forever 
Aloe Vera Gel® είναι πλούσιος σε Βιταμίνη C, 
προάγει την υγεία του πεπτικού συστήματος, 
αυξάνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών 
και αποτελεί μια φυσική πηγή ενέργειας. 

Ο Forever Aloe Vera Gel® είναι το πρώτο προϊόν 
που έλαβε Πιστοποίηση από το Διεθνές 
Επιστημονικό Συμβούλιο της Αλόης (IASC) για την 
αγνότητα και την αποτελεσματικότητά του. Η αλόη 
της Forever καλλιεργείται και φιλετάρεται με τα 
χέρια. Όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε 
λίγες ώρες για να διασφαλίσουμε ότι θα γεύεστε την 
αλόη ακριβώς όπως προέρχεται από την φύση.

H μίνι συσκευασία του Forever Aloe Vera Gel® 
είναι 100% ανακυκλώσιμη με έξι στρώσεις 
προστατευτικών υλικών που διατηρούν το τζελ της 
αλόης αναλλοίωτο για περισσότερο καιρό. Η 
συσκευασία έχει όλα τα οφέλη της αντίστοιχης 
μεγαλύτερης, ιδανική για να την έχετε μαζί σας 
παντού. Τρείς mini συσκευασίες αντιστοιχούν σε μια 
μεγάλη και διατίθεται σε συσκευασία των 12 
τεμαχίων.

Μια ακόμα εναλλακτική για να απολαύσετε το 
Forever Aloe Vera Gel®. Η κάθε συσκευασία 
περιλαμβάνει πλήθος θρεπτικών συστατικών. Είναι 
αγνός, μεταφέρεται εύκολα και εσωκλείει όλα τα 
οφέλη της αλόης. Δοκιμάστε το νέο Forever Aloe 
Vera Gel® σε 330 ml και κάντε το κομμάτι της 
καθημερινής σας διατροφής!

99.7%  
ζΕΛΕ αΛΟΗΣ βΕΡα 
αΠΟ τΟ ΕΣΩτΕΡΙΚΟ 

τΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

99.7%  
αγΝΟ ζΕΛΕ 

αΛΟΗΣ βΕΡα αΠΟ 
τΟ ΕΣΩτΕΡΙΚΟ  
τΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
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Aloe Vera of America 
(AVA) 

Βρίσκεται στο Dallas, του 
Τέξας και διαθέτει 
σύγχρονες εγκαταστάσεις 
με τεχνολογία αιχμής για να 
παρασκευάζονται τα 
προϊόντα της Forever τα 
οποία λατρεύουν οι πελάτες 
μας. Η ασηπτική διαδικασία 
επιτρέπει στην Forever να 
παράγει 99,7% αγνού ζελέ 
αλόης βέρα χωρίς να 
χρειάζεται η προσθήκη 
συντηρητικών!

Γνωρίστε το μι
κρό αλλά ι

σχυρό

Ένας παραδεισένιος συνδυασμός!  
Το Argi+ είναι  το ιδανικό  
συμπλήρωμα για να το αναμείξετε  
με το νέο mini Aloe Vera Gel.   
Προσθέστε ένα στικ Argi+ στον  
χυμό Aloe Vera Gel. Κλείστε το καπάκι  
και ανακινήστε! Το ρόφημα αυτό θα  
σας γεμίσει ενέργεια και θα απολαύσετε 
όλα τα οφέλη από τα αγαπημένα σας 
προϊόντα όπου κι αν βρίσκεστε! 

#LookBetterFeelBetter

Τα κλειδιά για την 
δημιουργία των 
αγνότερων προϊόντων 
αλόης στο κόσμο 

Τον χυμό της Forever Aloe 
Vera Gel® τον 
απολαμβάνουν σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Ως μια 
καθετοποιημένη εταιρεία, η 
Forever έχει τον έλεγχο σε 
όλα τα στάδια παραγωγής 
από τις φυτείες της αλόης 
μέχρι το τελικό προϊόν. 
Διατηρώντας το προϊόν 
διαθέσιμο σε όλους τους 
πελάτες σε όλο τον κόσμο 
απαιτεί εξαιρετικούς 
ανθρώπους, τέλειες 
εγκαταστάσεις και  
τεχνολογία αιχμής.

Οι Φυτείες της Αλόης μας 

Όλα ξεκινούν στις δικές μας 
φυτείες της αλόης στο 
Tέξας και στην Δομινικανή 
Δημοκρατία, όπου 
καλλιεργούμε πάνω από 50 
εκατομμύρια φυτά. Κάθε 
φύλλο συλλέγεται με το 
χέρι, για να διασφαλίσουμε 
ότι δεν θα βλάψουμε την 
αλόη και θα συνεχίσει να 
αναπτύσσεται για χρόνια. 
Στη συνέχεια τα φύλλα 
φιλετάρονται με το χέρι, 
πλένονται και εξετάζονται 
ενδελεχώς πριν σταλούν 
στο Τέξας για να γίνουν τα 
προϊόντα της Forever.

Forever Direct

Οι εγκαταστάσεις μας στην 
Ολλανδία διοχετεύουν τα 
προϊόντα στο παγκόσμιο 
δίκτυο των πελατών μας, 
ενώ έχουμε τον έλεγχο του 
κόστους και διατηρούμε τα 
υψηλά επίπεδα ποιότητας. Ο 
συνδυασμός των 
αφοσιωμένων υπαλλήλων 
και της προηγμένης 
τεχνολογίας μας επιτρέπει 
να συσκευάζουμε και να 
μεταφέρουμε τις 
παραγγελίες γρήγορα και με 
ακρίβεια καθώς διαθέτουμε 
δικά μας κανάλια διανομής.
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Ο ιδανικός
συνδυασμός
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Ανακαλύψτε
περισσότερα

Απολαύστε  
το καλοκαίρι
Με το Aloe Sunscreen
Τις ηλιόλουστες μέρες, η παραλία είναι το 
πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σας και 
θέλετε να νιώθετε σιγουριά ότι η οικογένεια θα 
είναι προστατευμένη με ένα αντηλιακό που 
διαρκεί. Είτε κάνετε πεζοπορία, μια βόλτα στο 
πάρκο ή στην ακροθαλασσιά, είναι σημαντικό 
να προστατεύετε το δέρμα σας από τις 
βλαβερές ακτίνες του ήλιου. 

Χρειάζεστε κάτι περισσότερο από προστασία από τον ήλιο, 
όταν είστε έξω στην φύση. Ενώ ο ήλιος μπορεί να ερεθίσει το 
δέρμα σας, οι υψηλές θερμοκρασίες θα το αφήσουν σίγουρα 
αφυδατωμένο. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε ένα αντηλιακό που όχι 
μόνο προστατεύει το δέρμα, αλλά καταπραΰνει και κλειδώνει 
την υγρασία, ενώ παραμένει ανθεκτικό στο νερό για 80 λεπτά.

Το Forever Aloe Sunscreen εφαρμόζεται εύκολα, δεν αφήνει 
λιπαρότητα και προστατεύει το δέρμα όλης της οικογένειάς 
σας με ισχυρά αντηλιακά φίλτρα ώστε να μπορείτε να 
απολαύσετε τα οφέλη του ήλιου χωρίς τις συνέπειες των 
βλαβερών ακτινών του στο δέρμα σας. 



 

15

 
 

 
 

 
 

 
 

Οι ακτίνες UVA αποτελούν το 95% της 
ακτινοβολίας που φτάνει στη Γη. Αυτές οι 
ακτίνες διεισδύουν βαθιά στο δέρμα και 
προκαλούν τη γήρανση και τον 
σχηματισμό ρυτίδων.

Οι ακτίνες UVB είναι πιο επιβλαβείς για τα 
εξωτερικά στρώματα του δέρματος και 
προκαλούν ερυθρότητα και ηλιακό 
έγκαυμα. Οι ακτίνες αυτές είναι ακόμη 
πιο επιβλαβείς όταν βρισκόμαστε σε 
μεγάλο υψόμετρο, στο χιόνι και τον πάγο, 
που μπορούν να διπλασιάσουν την 
έκθεση. 

Το Aloe Sunscreen σας καλύπτει με ένα 
ευρύ φάσμα προστασίας που σας 
θωρακίζει από τις ακτίνες UVA και UVB.

Ένα ισχυρό μείγμα φυσικού, μη 
νανοσωματιδιακού οξείδιου 
ψευδαργύρου και δύο άλλων αντηλιακών 

συστατικών είναι η κινητήριος δύναμη 
πίσω από την εξαιρετική προστασία του 
Aloe Sunscreen. Αυτή η τριπλή δράση 
αντηλιακής προστασίας δημιουργεί ένα 
προστατευτικό φίλτρο ανάμεσα στο 
δέρμα σας και στους δύο πιο επιβλαβείς 
τύπους ακτινοβολίας.

Το Aloe Sunscreen όχι μόνο προστατεύει 
το δέρμα σας από την υπεριώδη 
ακτινοβολία, αλλά το κάνει χωρίς τη 
χρήση νανοσωματιδίων, σε αντίθεση με 
πολλά αντηλιακά. Το αποτέλεσμα είναι η 
εξαιρετική προστασία από τον ήλιο που 
είναι πιο ασφαλής και με διάρκεια.

Τα ηλιακά εγκαύματα δεν είναι το μόνο 
πράγμα για το οποίο πρέπει να 
ανησυχείτε όταν βρίσκεστε αρκετή ώρα 
σε εξωτερικούς χώρους. Η έκθεση στον 
ήλιο αυξάνει επίσης την ξηρότητα του 
δέρματος και την απώλεια υγρασίας.

Η αγνή αλόη βέρα από τις 
φυτείες της Forever θρέφει 
το δέρμα, κλειδώνει την 
υγρασία και καταπραΰνει, 
ώστε το δέρμα σας να 
παραμένει ενυδατωμένο 
και απαλό. 

Έχουμε προσθέσει άλλο ένα συστατικό 
που βοηθά στην καταπράυνση του 
δέρματος, τη βιταμίνη Ε, η οποία 
καταπολεμά τις φθορές που προκαλούν οι 
ελεύθερες ρίζες, μαλακώνει και διεισδύει 
βαθύτερα για μεγαλύτερη ενυδάτωση.

 
 

Το Aloe Sunscreen της Forever είναι 
αποτελεσματικό, έχει μεγάλη διάρκεια και 
νιώθετε ασφαλείς όταν το φοράτε, 
ανεξάρτητα από την ηλικία. Είναι φιλικό 
για όλη την οικογένεια και αρκετά δυνατό 
για να προστατεύσει το δέρμα από τις 
βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες.

Για πλήρη προστασία εφαρμόστε τακτικά 
μια γενναιόδωρη ποσότητα όταν βγαίνετε 
στον ήλιο. Είτε περνάτε την ημέρα σας 
στην παραλία είτε απολαμβάνετε τον ήλιο 
με την παρέα σας στον κήπο, το Aloe 
Sunscreen κρατά εσάς και τους 
αγαπημένους σας προστατευμένους 
πάντα και παντού.

ALOE SUNSCREEN: Κωδ. 617  GR: 23.55   CY: 22.60  



Ευεξία
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φόρμα σαςΒρείτε τη

Το F.I.T.™ είναι ένα πρόγραμμα, εύκολο να το ακολουθήσετε 
συνδυασμένο με συμπληρώματα και διατροφή για να σας κρατήσει 
γεμάτους ενέργεια και να σας κινητοποιεί. Κατεβάζοντας την 
εφαρμογή του F.I.T.™ App θα σας διευκολύνει να καταγράφετε 
την πρόοδό σας, όσα έχετε κατακτήσει, να είστε συνεπείς με τη 
διατροφή σας και να αλληλεπιδράτε και με άλλους που είχαν και 
εκείνοι δεσμευτεί στο πρόγραμμα. 

Δεν υπάρχει καλύτερη 
στιγμή τώρα που ήρθε 
το καλοκαιράκι για να 
πατήσετε το κουμπί της 
επανεκκίνησης και να 
προετοιμάσετε το σώμα 
σας και το μυαλό σας 
για το νέο διατροφικό 
σας ταξίδι!

Το Cleαn 9™ περιλαμβάνει ένα 
λεπτομερές και εύκολο να το 
ακολουθήσετε πρόγραμμα 9 ημερών 
με προτάσεις γευμάτων, ασκήσεις 
και tips. Είναι αυτό ακριβώς που 
χρειάζεται ο οργανισμός σας για 
να δείχνετε και να αισθάνεστε στα 
καλύτερά σας. Θα ξεκινήσετε να 
αποβάλετε τις αποθηκευμένες 
τοξίνες που εμποδίζουν τη μέγιστη 
απορρόφηση των θρεπτικών 
συστατικών. Όχι μόνο θα νιώθετε πιο 
ανάλαφροι και γεμάτοι ενέργεια, αλλά 
θα αποκτήσετε τη δυνατότητα να 
ελέγξετε την όρεξή σας και να θέσετε 
τη φυσική σας κατάσταση σε άλλο 
επίπεδο.

Μετά το C9, ήρθε η στιγμή να 
ανεβάσετε ταχύτητα. Αυτό είναι που 
κάνει το F15. 

Το πρόγραμμα F15™ διατίθεται σε 
τρία επίπεδα: Beginner, Intermediate, 
Advanced. Αυτό είναι σημαντικό, 
καθώς ανεξάρτητα από το επίπεδο 
της φυσικής σας κατάστασης θα 
μπορέσετε να μεταβείτε ομαλά από 
το C9™ στο F15™. Κάθε επίπεδο 
περιλαμβάνει το Forever Aloe Vera 
Gel®, συμπληρώματα και προτάσεις 
γευμάτων, όλα τέλεια ισορροπημένα 
μεταξύ τους για να δείτε αποτέλεσμα. 
Επίσης συμπεριλάβαμε γευστικά 
ροφήματα και συνταγές για να 
τρέφεστε σωστά κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος.

BEGINNER – ΚαΝτΕ τΗΝ αΡΧΗ

Εάν έχετε μόλις ξεκινήσει την 
προσπάθειά σας σε έναν πιο υγιεινό 
τρόπο ζωής, αυτό το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε εσάς! 

INtERMEdIAtE – αΝΕβαΣτΕ ταΧΥτΗτα 

Το F15™ Intermediate είναι το επόμενο 
βήμα σε αυτή τη διαδρομή. Αποτελεί 
τη συνέχεια στο beginner. Εάν είστε 
ήδη σε καλό δρόμο και η διατροφή και 
η άσκηση δεν είναι νέες έννοιες για 
εσάς καλό θα ήταν να ξεκινήσετε με 
αυτό.

AdVANCEd – αΝΕβαΣτΕ τΟΝ ΠΗΧΗ 

Εάν αναζητάτε κάτι που θα εκτοξεύσει 
την απόδοσή σας τότε το Advanced 
είναι το δικό σας πρόγραμμα. Εντατική 
προπόνηση για να ανεβάσετε ακόμα 
περισσότερο το επίπεδο!

Επανεκκίνησ
η 

      τώρα Επιλέξτε αυ
τό  

   που σας 
ταιριάζει
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         της
 

  φυσικής σας  
        κατά

στασης
Το καύσιμο...

ALOE MSM GEL
Ακόμα και οι πιο επιτυχημένοι αθλητές 
μπορεί να νιώσουν καταπονημένοι μετά 
την άσκηση, όμως δεν πρέπει ποτέ να 
ξεχνάτε ότι οι ημέρες ξεκούρασης είναι 
σημαντικές για την αποκατάσταση των 
αρθρώσεων και των μυών σας. To Aloe 
MSM gel καταπραΰνει τις αρθρώσεις, 
είναι εύκολο στην εφαρμογή και 
απορροφάται εύκολα. Θα το λατρέψετε! 

FOREVER FASt BREAk
Οποιαδήποτε προπόνηση απαιτεί δύναμη θα πρέπει 
να συνοδεύεται και με ένα Fast Break. Αυτό το σνακ 
πρωτεΐνης με σοκολάτα είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες 
και σας προσφέρει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να 
«ολοκληρώσετε τον αγώνα»!

Είτε έχετε βάλει στόχο να ξεπεράσετε τον εαυτό 
σας, είτε μένετε πιστοί στην πρωινή σας βόλτα στο 
πάρκο το Σάββατο, θα πρέπει να ενισχύσετε τον 
οργανισμό σας ώστε να ανταπεξέλθει στο αθλητικό 
σας πρόγραμμα. Τέσσερα αγαπημένα προϊόντα θα 
εξασφαλίσουν την εξαιρετική απόδοσή σας.

FOREVER MOVE
Εάν είστε εξοικειωμένοι με τις τελευταίες 
εξελίξεις στη διατροφή, είναι πιθανό να 
έχετε ακούσει τα οφέλη της κελυφικής 
μεμβράνης αυγού και της κουρκουμίνης 
όταν ο οργανισμός σας έρχεται 
αντιμέτωπος με ένα δραστήριο τρόπο 
ζωής. Το Forever Move είναι ένα μοναδικό 
συμπλήρωμα που συνδυάζει αυτά τα 
καινοτόμα συστατικά και γι’ αυτό οι fan 
του αθλητισμού πρέπει να το προσθέσουν 
στο καθημερινό τους πρόγραμμα.

ARGI+
Οι περισσότεροι δεν περιμένουν η 
ευχάριστη γεύση των μούρων να 
συνοδεύει ένα ενεργειακό ποτό, αλλά το 
Argi + ξεπερνά τις προσδοκίες σας! Κάθε 
συσκευασία περιέχει τριάντα φακελάκια 
στικ, τα οποία μπορείτε να έχετε ανά 
πάσα στιγμή μαζί σας στην τσάντα του 
γυμναστηρίου σας. Αναμείξτε το με 
νερό ή ακόμα καλύτερα τον αγαπημένο 
σας χυμό πριν ή κατά τη διάρκεια της 
προπόνησής σας. H L- Αργινίνη, οι 
βιταμίνες και τα φρούτα θα υποστηρίξουν 
τον οργανισμό σας για να λειτουργεί στα 
καλύτερά του!

φόρμα σαςΒρείτε τη

CLEAN 9: Κωδ. 475-476  Κωδ. 625-626  Κωδ. 629-630  GR: 137.40   CY: 116.35  
F15: Κωδ. 528-529  Κωδ. 532-533  Κωδ. 536-537  GR: 173.50   CY: 146.92  
ALOE MSΜ: Κωδ. 205  GR: 22.44   CY: 21.54  
FOREVER MOVE: Κωδ. 551  GR: 70.75   CY: 59.91
FASt BREAk: Κωδ. 520  GR: 4.55   CY: 4.23
ARGI+: Κωδ. 473  GR: 71.94   CY: 60.92  
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Ανακαλύψτε
περισσότερα

FACEBOOk .com/forevergreececyprushq

FACEBOOk .com/foreverglobalhq

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και αναζητήστε περιεχόμενο που 
μπορείτε να μοιράζεστε και στο δικό σας χρονολόγιο με τους πελάτες 
και τα υποψήφια μέλη σας. Εκδηλώσεις, κίνητρα, νέα και πολλά άλλα. 
Ανακαλύψτε τα πάντα για την επόμενη εκπαίδευση στην περιοχή σας ή το 
επόμενο κίνητρο το οποίο πρέπει να βάλετε στόχο.

FACEBOOk .com/foreverglobalhqbusiness

Εκδηλώσεις, κίνητρα, νέα! Κάντε like στην σελίδα που επικεντρώνεται 
στο επιχειρηματικό κομμάτι και μάθετε όλα τα τελευταία νέα σχετικά 
με κίνητρα, εκπαίδευση για τους Forever Business Owners.

INStAGRAM.com/forevergreececyprushq

INStAGRAM.com/foreverglobalhq

H ιστορία μας μέσα από φωτογραφίες. Ακολουθήστε το ταξίδι της Forever 
και ανακαλύψτε τα καλύτερα προϊόντα στον κόσμο. Και μην ξεχνάτε το 
επιχειρηματικό κομμάτι. Ρίξτε μια ματιά στα παρασκήνια, όπως θα λέγαμε, 
και ανακαλύψτε κάθετι νέο, που έχει να σας προσφέρει η Forever.

INStAGRAM.com/foreverglobalhqbusiness

Μείνετε συνδεδεμένοι με την επιχειρηματική σελίδα του Instagram για να 
ενημερώνεστε για κάθε νέο που αφορά την Forever επιχείρησή σας.

yOUtUBE.com/ForeverGreeceHQ

VIMEO.com/forevergreececyprushq

Παρακολουθήστε ενημερωμένα βίντεο για τα προϊόντα και την επιχείρηση 
και μοιραστείτε τα με τους πελάτες και τα υποψήφια μέλη σας.

αΚΟΛΟΥΘΗΣτΕ ΜαΣ 
Στα SOCIAL MEdIA.
Αναζητήστε την Forever Living Products στα social media!  
Θα θέλαμε να είμαστε σε επαφή μαζί σας ώστε να σας κρατάμε 
ενήμερους αναφορικά με την επιχείρηση και τα προϊόντα.
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δυνατή παίζοντας την τεχνολογία στα δάχτυλα.
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να 
βγείτε από τη ζώνη της άνεσής σας αλλά άπαξ 
και το κάνετε θα ανακαλύψετε νέους τρόπους 
για να χτίσετε την επιχείρησή σας. Η 
τεχνολογία σας προσφέρει μια μοναδική 
ευκαιρία να δημιουργήσετε το δικό σας 
μοντέλο εξυπηρέτησης πελατών. 
Αν θέλετε να κάνετε τις λιανικές σας πωλήσεις 
και να επικεντρωθείτε στους πελάτες που 
αγοράζουν ηλεκτρονικά, τώρα έχετε τη 
δυνατότητα να το κάνετε. Μπορείτε επίσης να 
δώσετε ώθηση και στις διαπροσωπικές 
επικοινωνίες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 
για να είστε σε επαφή με τους υποψήφιους 
FBO και τους πελάτες σας. Έχετε τη 
δυνατότητα να αποφασίσετε τι θα κάνετε με την 
επιχείρησή σας και να προσφέρετε στους 
πελάτες σας την εμπειρία που θέλουν.
Η τεχνολογία στις μέρες μας δημιουργεί την 
κατάλληλη εποχή για να είναι κάποιος FBO. 
Ανυπομονώ να δω πώς θα χρησιμοποιήσετε 
αυτά τα καταπληκτικά εργαλεία προς όφελος 
της επιχείρησής σας.
Συνεχίστε να χαμογελάτε,

Gregg Maughan
Πρόεδρος, Forever Living Products

Όλοι χρησιμοποιούμε το Αmazon για 
γρήγορες αγορές και παράδοση εντός δυο 
ημερών. Η Uber σας δίνει τη δυνατότητα μέσω 
της εφαρμογής της να μετακινήστε όποτε το 
χρειάζεστε μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ η Airbnb 
να προγραμματίσετε τις διακοπές σας με το 
άγγιγμα ενός πλήκτρου. Όλες αυτές οι 
εταιρείες έχουν ένα κοινό στοιχείο. 
Χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να 
διαμορφώσουν τον κλάδο τους και 
οποιοσδήποτε θέλει να θεωρείται 
ανταγωνιστής τους θα πρέπει να 
προσαρμοστεί αντίστοιχα.
Η τεχνολογία αλλάζει και το Διαδικτυακό 
Marketing, παρόλο που τον κλάδο μας 
γενικότερα δεν τoν επηρεάζουν οι τάσεις του 
κλασικού εμπορίου. Ενώ το διαπροσωπικό 
marketing εξακολουθεί να είναι στην καρδιά 
της Forever, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την 
τεχνολογία και τον αντίκτυπο που έχει σε 
ολόκληρο τον κλάδο. Οι προσδοκίες των 
καταναλωτών αλλάζουν και ανταποκρινόμενοι 
σε αυτές θα έχουμε όλοι μια συναρπαστική 
ευκαιρία να αναπτυχθούμε.
Για αυτό το λόγο δουλέψαμε σκληρά για να 
έχετε όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να 
αναπτύξετε τις επιχειρήσεις σας μέσα από 
τις λιανικές και τις νέες εγγραφές. Στις 
Η.Π.Α. και στον Καναδά παρουσιάσαμε μια 
νέα ιστοσελίδα που παρέχει καταπληκτικές 

δυνατότητες για λιανικές πωλήσεις με μια 
απλοποιημένη διαδικασία εγγραφής. 
Σύγχρονος, και εύκολος σχεδιασμός για να 
διευκολύνει την πλοήγηση, τις αγορές και 
ρυθμίσεις για αυτόματη αποστολή με 
πρόσθετες λειτουργίες που κάνει τη νέα 
εγγραφή FBO πιο απλή βοηθώντας την 
ανάπτυξη της ομάδας σας. Επίσης είναι 
προτεραιότητά μας να είναι διαθέσιμη αυτή η 
τεχνολογία και στην Ευρώπη μέσα στην 
χρονιά.
Το νέα μας Πρώτα Βήματα για να γίνετε 
Manager σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και η 
ανανεωμένη εφαρμογή του Discover App 
αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια σας 
παρέχοντάς σας videos και οδηγίες για να 
βοηθήσουν εσάς και το δίκτυό σας να 
επιτύχετε το επίπεδο του Manager. 
Έχουμε επίσης δημιουργήσει εκπαιδευτικά 
video, webinars και διαφημιστικά έντυπα που 
σχεδιάσθηκαν για να σας βοηθήσουν να 
αναπτύξετε κάθε πτυχή της επιχείρησής σας.
Όλα αυτά τα ηλεκτρονικά εργαλεία ήρθαν 
για να σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε 
και να διατηρείτε ενημερωμένη με τις 
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις την 
Forever επιχείρηση. Ως FBO, το καλύτερο 
που μπορείτε να κάνετε είναι να 
αναθεωρήσετε τις συνήθειές σας και το πώς 
μπορείτε να κάνετε την επιχείρησή σας πιο 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η τεχνολογία αλλάζει άρδην 
την συμπεριφορά του καταναλωτή. Οι πελάτες πλέον έχουν 
προσδοκίες. Είτε είναι η παράδοση εντός δυο ημερών ή η 
δυνατότητα να κάνουν τις αγορές τους μέσω του τηλεφώνου 
τους από όπου και αν βρίσκονται, ο τομέας της λιανικής 
εξελίσσεται συνεχώς.

Η Τεχνολογία
είναι το

τηςμέλλον

Forever



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
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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

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

Τιμή εισιτηρίου Success: 15   Τιμή προπώλησης εισιτηρίου: 7,5  έως 19/06/2019

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

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

facebook.com/ForeverGreeceCyprusHQ

Grand Hyatt Athens: Λ. Συγγρού 115, Αθήνα, 117 45

 
 

 

12.00 - 16.00
SAVE
THE

DATE

23
06
19

GRAND HYATT 
ATHENS

SUCCESS
DAY |  ΑΘΗΝΑ

ΠΕΤΑΞΤΕ ΓΙΑ ΣΥΔΝΕΫ
Όσοι παρευρίσκονται σε ένα Global Rally μαθαίνουν πρώτοι για τα νέα προϊόντα, παρακολουθούν αποκλειστικές 
εκπαιδεύσεις, απολαμβάνουν αναγνωρίσεις και διασκέδαση. Είναι σίγουρα μια εμπειρία που δεν περιγράφεται 
με λόγια. Το #FGR20 στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας θα είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά Global Rally στην 
ιστορία της Forever και δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα!

ΠΕΤΑΞΤΕ ΨΗΛΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΙΝΗΤΡΟ!

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
500 Συνολικά CC κατά την 
περίοδο του κινήτρου

25 Νέα CC κατά την περίοδο 
του κινήτρου

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ:
2 εισιτήρια για το Global Rally

Πακέτο με προϊόντα στο 
Global Rally

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
750 Συνολικά CC κατά την 
περίοδο του κινήτρου

50 Νέα CC κατά την περίοδο 
του κινήτρου

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ:
Διανυκτέρευση για δυο νύχτες

2 εισιτήρια για το Global Rally

Πακέτο με προϊόντα στο 
Global Rally

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1000 Συνολικά CC κατά την 
περίοδο του κινήτρου

50 Νέα CC κατά την περίοδο 
του κινήτρου

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ:
Διανυκτέρευση για τρεις νύχτες

2 εισιτήρια για το Global Rally

Πακέτο με προϊόντα στο 
Global Rally

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
O νικητής του επιπέδου 3 με τα 
περισσότερα Nέα CC κερδίζει 
το μεγαλύτερο βραβείο 

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ:
2 αεροπορικά εισιτήρια  
μετ’ επιστροφής

Διανυκτέρευση για τρεις νύχτες

2 εισιτήρια για το Global Rally

Πακέτο με προϊόντα στο 
Global Rally

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019. 
Μην χάσετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία να είστε μέρος του #FGR20, 
αναπτύξτε την επιχείρησή σας και πετάξτε ψηλά στον ουρανό του Σύδνεϋ! 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1
ΕΠΙΠΕΔΟ 2

ΕΠΙΠΕΔΟ 3

ΒΡΑΒΕΙΟ
BONUS

Νέα

Αναζητήστε ηλεκτρονικά στο www.foreverliving.gr τα νέα εργαλεία μας:
• Οδηγός Digital Marketing
• Χτίζοντας μια ηθική επιχείρηση 
• Aloe Life Τεύχος 4

Νέο



έλλαΔα

ALKANOU WALID

BOZ KENAN

DELINICOLIS NANCY

POPOVA MARIYA

ROCI ARJANA

TOPCIU NEOLA

VELETEAN NICUSOR

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΒΕΛΤΡΑΜΕΤΤΗ ΕΛΕΝΑ

ΓΟΝΙΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΔΑΛΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΑΡΙΔΑ ΛΟΥΚΙΑ

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΙVANOVA ELMIRA

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΚΑΛΙΟΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΨΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΛΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΒΑΛΤΣΙΟΥΚ ΑΝΤΖΕΛΑ

ΚΟΥΚΟΥΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ

ΚΡΙΘΥΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΛΑΓΟΥ ΑΝΝΑ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΑΜΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Assistant 
Supervisors
5% - 2cc

Απρίλιος

Senior 
Eagle Managers

Senior Manager

Managers
18% - 120cc

Eagle Managers

Assistant
Managers
13% - 75cc

Supervisors
8% - 25cc

Αναγνωρίσεις

βραβεύσεις
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΑΤΙΑ

ΜΕΝΕΣΙΑΝ ΜΑΡΗ

ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ ΚΑΤΙΑ

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΑ

ΝΙΚΟΛΑ ΚΛΑΙΝΤΙ

ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΠΑΡΑ ΔΡΟΣΙΑ

ΠΑΡΙΣΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

ΠΕΙΘΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕΤΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΟΘΗΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

ΣΑΡΓΑΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΣΕBΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΙΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΣΤΕΜΙΤΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΤΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΖΙΚΑ ΒΑΣΩ

ΤΖΙΝΤΖΑ ΖΑΦΕΡΙΑ

ΤΡΕΓΚΟΥΜΠΟΒΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΤΣΙΚΙΜΙΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΤΣΙΟΥΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΣΙΠΙΔΟΥ ΑΥΓΗ

ΤΣΙΩΤΡΗ ΣΥΜΕΛΑ

ΧΑΤΖΗΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΡΥΣΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

κΥπρΟς

ΑDΑΜΟU ANKICA

ERSALAHI HUSEYIN

GROOM ANGELA

IVKOVIC NORA

REIBERGER THOMAS

SCHAWERDA VALENTIN

SHAELI GALATIA

VISIMUTHU BADUGE GRETA MALANIE

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΙΑΣΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΑΝΑ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ

ΖΟΡΜΠΑ ΧΡΥΣΩ

ΚΑΦΑΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

✁

2 3

έλλαΔα

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΟΥΚΑΛΕΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΞΕΖΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

ΤΣΟΥΓΓΑΡΑΚΗ ΚΑΛΟΥΔΑ

κΥπρΟς

SHAVE ROBERT

έλλαΔα

ΑΪΜΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΥΜΕΩΝ 

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 

έλλαΔα

ΒΑΛΚΑΝΗ ΕΥΑ 

έλλαΔα

ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΣΥΒΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

κΥπρΟς

ΒΙΤΤΩΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

έλλαΔα

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΗ  

5CC CLUB 
Επίπεδο 1

5CC CLUB 
Επίπεδο 2

5CC CLUB 
Επίπεδο 3

07/19 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

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 Θέργιακη έλέΥΘέρια & 
έΥτΥΧης

3 παπαΪωαννΟΥ ιωαννης

4 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & 
ΑΝΔΡΕΑΣ

5 ΒΙΤΤΩΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

6 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & 
ΛΑΜΠΡΟΣ

7 ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΗ

8 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

9 ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

10 ΓΚΙΖΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & 
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

11 ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 
ΚΑΛΙΤΣΑ

12 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

13 ΕΞΕΖΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

14 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΙΚΟΣ

15 ΡΕΣΑΪΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ &  
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

16 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

17 ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

18 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΤΑ

19 ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

20 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

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 ςΥΒριΔΟΥ ΔέςπΟινα

2 ανΔρικΟπΟΥλΟΥ έΥαγγέλια & 
ανΔρέας

3 ΒιττωρΟΥλης γιωργΟς

4 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

5 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & 
ΛΑΜΠΡΟΣ

6 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

7 ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & 
ΕΥΤΥΧΗΣ

8 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

9 ΕΞΕΖΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

10 ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΗ

11 ΡΕΣΑΪΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ &  
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

12 ΓΚΙΖΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & 
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

13 ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

14 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΙΚΟΣ

15 ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

16 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

17 ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

19 ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑΣ

20 ΑΝΕΖΗ ΓΕΡΜΑΝΙΔΗ ΝΟΒΕΛΑ

1 ΒιττωρΟΥλης γιωργΟς

2 γρΟΥτας ςτέλιΟς

3 Θέργιακη έλέΥΘέρια & έΥτΥΧης

1 ανΔρικΟπΟΥλΟΥ έΥαγγέλια & ανΔρέας

2 καρΔαΜένης αιΜιλιΟς

3 ΜπΟΥλατΟΒα αννα

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

ΝΤΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

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

3 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 

3 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

3 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

8 ΔέΥτέρα Εκπαίδευση «Προϊόντα, Λιανική & Φροντίδα Πελατών» | 
5.00–8.00 μ.μ. | Είσοδος: 5€ / Εγχειρίδιο | αθήνα | Managers

9 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

10 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

10 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

10 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

17 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 

17 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

17 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

20 ςαΒΒατΟ Εκπαίδευση «Τεχνικές Δικτύου» | 10.00 π.μ.–2.00 μ.μ. | 
Είσοδος: 8€ / Εγχειρίδιο | αθήνα | Managers

24 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

24 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

24 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

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

31 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 

31 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 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

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας σε 
Αθήνα,  Θεσσαλονίκη, Κύπρο, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. 
Ημέρες Προσαρμογής 1, 2 & 3 Ιουλίου.
*Είσοδος μόνο για FBO.

έλλαΔα

KESIDE DIANA

LACRAMIOARA MARIANA FAUR

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ

ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΕΞΕΖΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

ΖΑΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΟΥΧΟΥΛΗ ΒΑΪΑ

κΥπρΟς

ΒΙΤΤΩΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

έλλαΔα

ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΚΥΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

έλλαΔα

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΚΑΡΔΑΜΕΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΜΑΓΚΑΦΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΟΥΛΑΤΟΒΑ ΑΝΝΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

κΥπρΟς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑΣ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΡΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΕΝΙΑ

ΠΑΝΑΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΑ

ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΩΟΥΛΑ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΛΙΤΣΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥΡΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ

ΦΡΥΔΑ ΜΑΡΙΑ

ΧΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ

25CC CLUB 
Επίπεδο 1
έλλαΔα

ΓΚΙΖΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ &  
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

κΥπρΟς

ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΙΡΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

50CC CLUB 
Επίπεδο 1
έλλαΔα

ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Νέο!




