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res o lute

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

Επιλογή
Η Ευτυχία 
   είναι 



Κρατήστε τα
 

πράγματα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ πΟΤΕ πΙΟ ΑπΛΗ. 
ΜΕ ΤΟ V5, Η πΡΟΗΓΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΓΙΝΕ ΑπΛΗ 

ΥπΟΘΕΣΗ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ πΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 
ΣΥΜπΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 

ΜΕΓΙΣΤΑ ΑπΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. πΕΡΙΛΑΜβΑΝΕΙ πΕΝΤΕ 
πΡΟϊΟΝΤΑ πΟΥ ΔΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΙΑ:  

ForeVer Aloe VerA Gel, 
ForeVer DAily, ArGi+, 

Arctic SeA ΚΑΙ 
ForeVer Pro-B. 
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Τα αγαθά κ
όποις κτώνται.

επιχείρησή σας με ένα άτομο κάθε φορά, 
μέσω των ανθρώπινων σχέσεων. Θα το δείτε 
να συμβαίνει όταν ξεκινήσετε να 
συναναστρέφεστε σε προσωπικό επίπεδο 
δημιουργώντας πιο ισχυρούς δεσμούς.

Χτίζετε εμπιστοσύνη και δείχνετε στους 
άλλους ότι αξίζουν τον χρόνο σας. Σας 
παρακινώ όλους σας να δείξετε στους 
πελάτες σας και στην ομάδα σας πόσο 
πολύτιμοι είναι για εσάς περνώντας λίγο 
χρόνο μαζί τους. Χτίστε σχέσεις πέρα των 
πλαισίων της συναλλαγής ή της επαφής 
μέσω της τεχνολογίας.

Όσον αφορά την παραγωγή της καλύτερης 
αλόης βέρα της αγοράς, θεωρούμε ότι η 
ποιότητα πηγάζει από τη φροντίδα. Το ίδιο 
ισχύει και για την Forever επιχείρησή σας. 
Αυτό είναι που κάνει την οικογένεια της 
Forever πραγματικά μοναδική.

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Όταν πολλά χρόνια πριν ξεκίνησα την 
Forever ήξερα ότι το ανθρώπινο άγγιγμα θα 
ήταν ζωτικής σημασίας σε κάθε κομμάτι της 
δουλειάς μας. Τα χέρια μας δεν έρχονται 
μόνο σε επαφή με τη γη, αλλά συνδέουν και 
όλους εμάς σε όλο τον κόσμο.

Είμαι πολύ περήφανος που μετά από τόσες 
δεκαετίες το ανθρώπινο άγγιγμα παραμένει 
ένα σημαντικό στοιχείο όσων κάνουμε. Οι 
αγρότες μας συνεχίζουν να φροντίζουν 
προσεχτικά κάθε φυτό και να συλλέγουν 
κάθε φύλλο με το χέρι. Κάθε ένα από αυτά 
τα φύλλα φιλετάρονται με το χέρι για να 
διασφαλιστεί ότι μόνο το ζελέ εξαιρετικής 
ποιότητος θα χρησιμοποιηθεί.

ΟΣΟ πΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ πΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ 
πΡΟΣΩπΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 
ΑΛΟΗ ΜΑΣ, ΤΟΣΟ πΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 
ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ πΡΟϊΟΝΤΑ ΜΑΣ,  
ΟΤΑΝ ΦΘΑΝΟΥΝ ΣΕ ΕΣΑΣ.

Πιστεύω πραγματικά ότι ο προσωπικός μας 
δεσμός με αυτό, ο τρόπος που 
καλλιεργούμε και συλλέγουμε την αλόη, 
παίζει μεγάλο ρόλο στο γεγονός ότι πολλοί 

άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν συνδεθεί  
με τα προϊόντα.

Όσο περισσότερη προσοχή και προσωπική 
φροντίδα δώσουμε στην αλόη μας, τόσο πιο 
κοντά στην τελειότητα είναι τα προϊόντα 
μας, όταν φθάνουν σε εσάς.

Σκεφθείτε λίγο πόση διαφορά μπορεί να 
κάνει μια προσωπική επαφή. Με την Forever 
επιχείρησή σας, μπορεί να μην σκάβετε το 
χώμα ή να συλλέγετε τα φύλλα, όμως έχετε 
τη μοναδική ευκαιρία να φυτέψετε έναν 
διαφορετικό καρπό. Αυτός ο καρπός θα 
φυτρώσει στις καρδιές και θα αναπτυχθεί 
με ελπίδα, όνειρα και ελευθερία.

Οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
σε προσωπικό επίπεδο περισσότερο από 
ποτέ. Όταν σκέφτεστε πόσο χρόνο 
ξοδεύουν οι άνθρωποι να αλληλεπιδρούν 
στους υπολογιστές και τα smartphones, 
είναι εύκολο να δείτε τι πραγματικά λείπει. 
Μόνο ένα τηλεφώνημα ή μια χειραψία 
μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που χειρίζεστε 
τις επιχειρήσεις σας.

Αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που κάνει 
την Forever τόσο διαφορετική. Χτίζετε την 

Όταν ένας γονιός κρατά για πρώτη φορά το παιδί του 
δημιουργείται ένας δεσμός που κρατά για πάντα. Καθ 'όλη τη 
ζωή μας, το άγγιγμα εξακολουθεί να αποτελεί μέρος των πιο 
καθοριστικών μας στιγμών. Μια αγκαλιά, ένα καθησυχαστικό 
χτύπημα στον ώμο ή μια χειραψία καλωσορίζοντας κάποιον, 
το κάθε ένα από αυτά έχει τη δύναμη να χτίσει δεσμούς 
εμπιστοσύνης, να εμπνεύσει σιγουριά και να δημιουργήσει μια 
βαθύτερη επαφή με τους οικείους μας. Το άγγιγμα έχει 
ουσιαστικό ρόλο στην ανθρωπότητα.

Η δύναμη
       του 

ανθρώπινου 

            
  αγγίγματο

ς



Ευεξία
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Καλωσορίζοντας 
     την    

    

     άνοιξη 
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Καλωσορίζοντας 
     την    

    

     άνοιξη 
     ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 

Τα 46 από τα πιο γραφικά χωριουδάκια της χώρας είναι διάσπαρτα στους 
πρόποδες της Πίνδου. Πετρόχτιστα σπιτάκια, απέραντες δασικές εκτάσεις 
και ό,τι άλλο χρειάζεται κάποιος για να νιώσει ότι ζει σε ένα μαγευτικό, 
φυσικό περιβάλλον, πολύ διαφορετικό από αυτό της πόλης.

            πΗΛΙΟ

Tο μέρος που σύμφωνα με την μυθολογία φιλοξενούσε τους Κενταύρους. 
Αποτελεί ιδανικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου, αφού 
συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Μπορεί να προλάβετε να κάνετε σκι στα 
Χάνια, να κάνετε ιππασία σε μονοπάτια στην Αργαλαστή, να επισκεφθείτε τη 
Νταμούχαρη όπου γυρίστηκαν σκηνές του “Mamma Mia” και να πάρετε το 
τρένο του Πηλίου για να κάνετε ανάβαση στις όμορφες πλαγιές του μέχρι τις 
Μηλιές. 

         ΑΡΑΧΩβΑ 

Λέμε «αντίο» στο χειμώνα με κοσμοπολίτικο αέρα. Σε 153 χιλιόμετρα από 
την Αθήνα θα μπορέσετε να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο μακριά από την 
πρωτεύουσα, αλλά με αρκετό κόσμο και διασκέδαση για όλα τα γούστα. Για 
όσους αγαπούν το σκι οι πίστες του χιονοδρομικού της Αράχωβας δεν θα 
σας απογοητεύσουν.

          ΝΑΥπΛΙΟ

Προορισμός που αγαπάμε να επισκεπτόμαστε. Μπορεί να περιπλανηθείτε 
με τις ώρες στα λιθόστρωτα σοκάκια χαζεύοντας τα ιστορικά κτίρια και τα 
μοντέρνα μαγαζάκια. Το παλιό συναντά το νέο στην πιο όμορφη εκδοχή 
του. Μπορείτε απλά να κάτσετε στην πλατεία και να απολαύσετε τον καφέ 
ή να πάτε για περπάτημα στο λιμάνι του για να θαυμάσετε το μεσαιωνικό 
Μπούρτζι. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να επισκεφθείτε το Ναύπλιο ακόμη και 
ως μονοήμερη εκδρομή, αφού απέχει μόλις μιάμιση ώρα από την Αθήνα. 

Σας προτείνουμε 
προορισμούς όπου θα 
μπορέσετε να απολαύσετε 
την αναγέννηση της 
φύσης σε όλο της το 
μεγαλείο.

Ο χειμώνας μας αποχαιρετά σιγά-
σιγά, το κρύο μαλακώνει και η 
διάθεσή μας όλο και ανεβαίνει, μαζί 
με τη θερμοκρασία. 

Πριν ανεβάσετε τα «χοντρά» 
ρούχα στο πατάρι τι θα λέγατε 
να αποχαιρετήσετε τον χειμώνα 
ταξιδεύοντας σε προορισμούς 
κατάλληλους για την εποχή;
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ΓΙΑΤΙ ΕπΕΛΕΞΕΣ ΝΑ ΣπΟΥΔΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ; 
ΗΤΑΝ πΑΝΤΑ ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ;  

 Ως λάτρης της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας και Φιλοσοφίας, επέλεξα 
να ολοκληρώσω κλασικές σπουδές, 
γνωρίζοντας ότι είναι ένα εφόδιο που θα 
με ακολουθούσε σε κάθε μου επιλογή. 
Το γεγονός ότι άσκησα το λειτούργημα 
του εκπαιδευτικού, το διάλεξα καθαρά, 
με γνώμονα την αμέριστη αγάπη μου 
στα παιδιά.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΓΑπΑΣ ΤΟ ΔΙΑβΑΣΜΑ. 
ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ πΟΥ ΜπΟΡΕΙ ΝΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΕΙ ΑπΟ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ;

 Δε θα μπορούσα να ισχυριστώ κάτι 
διαφορετικό, μιας και είναι κάτι, το 
οποίο με διαμόρφωσε ως άνθρωπο, 
καλλιεργώντας το ήθος, το πνεύμα αλλά 
και πολλές ευαισθησίες μου. Τα πουλιά 
έχουν τα φτερά τους, οι άνθρωποι έχουν 
τα βιβλία, ως μέσο, για να ταξιδέψουν 
εκεί που το σώμα δεν φτάνει.

ΤΙ ΣΥΜβΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΘΑ ΕΔΙΝΕΣ ΣΕ ΕΝΑΝ 
ΜΑΘΗΤΗ ΣΟΥ;

 “Βρες χρόνο για δουλειά, είναι το 
τίμημα της επιτυχίας. Βρες χρόνο για 
σκέψη, είναι η πηγή της δύναμης. Βρες 
χρόνο, για παιχνίδι, είναι το μυστικό 
της αιώνιας νιότης. Βρες χρόνο για 
διάβασμα, είναι το θεμέλιο της γνώσης. 
Βρες χρόνο να είσαι φιλικός, είναι ο 
δρόμος προς την ευτυχία. Βρες χρόνο 
για όνειρα, αυτά θα τραβήξουν τ’ όχημά 
σου ως τ’αστέρια. Βρες χρόνο ν’αγαπάς 
και ν’αγαπιέσαι, είναι πολύ σύντομη η 
μέρα για να’σαι εγωιστής. Βρες χρόνο 
να γελάς, είναι η μουσική της ψυχής. 
Βρες χρόνο να είσαι παιδί για να νιώθεις 
αυθεντικά ανθρώπινος”. 

πΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ πΙΣΩ, ΣΤΗΝ πΑΙΔΙΚΗ ΣΟΥ 
ΗΛΙΚΙΑ, πΟΙΟ πΡΑΓΜΑ ΘΑ ΜπΟΡΟΥΣΕΣ ΝΑ 
πΕΙΣ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΕ;

 Είχα όμορφη παιδική ηλικία. 
Μεγάλωσα σε μια μικρή επαρχιακή 

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 Αμαλία 
Πέτση για έναν περίπατο στο 
ιστορικό κέντρο της Αθήνας. 
Ανακαλύψτε τη δική της 
διαδρομή.

ΕπιλογήΗ Ευτυχία 
  είναι  
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πόλη, δίπλα στη θάλασσα που λατρεύω, 
με δυο αξιόλογους γονείς που είχα 
ως πρότυπο. Όμως, πνεύμα ανήσυχο 
και ανατρεπτικό, γεμάτη τρέλα και 
ζωντάνια, δε “στεκόμουν” πουθενά. 
Ένα ατύχημα, έμελλε να με κάνει να 
αναθεωρήσω πολλά που θεωρούσα 
δεδομένα. Έμαθα τι θα πει να πέφτεις 
100 φορές και να σηκώνεσαι 1000 
ακόμη κι όταν η τελευταία ικμάδα της 
δύναμής σου σε εγκαταλείπει. Τι θα πει 
να τιμάς τη ζωή και να ’σαι ευγνώμων 
που ζεις και αναπνέεις!

ΥπΗΡΞΕ ΚΑπΟΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ πΟΥ 
ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ; πΟΙΕΣ ΘΑ ΕΛΕΓΕΣ ΟΤΙ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ πΟΥ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΔΕψΕΙ;

 Έπειτα από πολλές εμπειρίες και 
ομόκεντρους κύκλους που έκλεισαν, 
είχε έρθει η δική μου στιγμή! Ήθελε 
όμως αρετή και τόλμη η ελευθερία μου. 
Έπειτα από 10 χρόνια δουλειάς και 6 
χρόνια σπουδών, αποφάσισα να κάνω 
την ανατροπή. Λάτρευα τη δουλειά 
μου, λάτρευα τα παιδιά, όμως είχα 
αρχίσει να χάνω τον εαυτό μου. Ζούσα 
για να δουλεύω, χωρίς ποιότητα ζωής 
και ελεύθερο χρόνο. Οραματίστηκα 
τον εαυτό μου πως θα ήταν 10 χρόνια 
μετά… Τρόμαξα στην ιδέα ότι θα ζούσα 
μια ζωή δανεική, που δεν επέλεξα. 
Αποφάσισα να εγκαταλείψω τη θέση 
της φιλολόγου ειδικής αγωγής στη 
Δημόσια Εκπαίδευση. Τον Ιούλιο 2017, 
είπα “Ναι” στη Forever, λέγοντας “Ναι” 
στη χαρά, στο χρόνο, στα χρήματα, 
στους νέους φίλους, στη νέα μου ζωή. 
Τόλμησα την αλλαγή!

ΦΑΙΝΕΣΑΙ ΜΙΑ πΟΛΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ. 
ΥπΑΡΧΟΥΝ ΑΘΕΑΤΕΣ πΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ 
πΡΟΣΩπΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥ πΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ;

 Όντως! Χειραφετημένη και 
ανεξάρτητη από μικρή, πολυπράγμων, 
πνεύμα ελεύθερο κι αγέρωχο, συνδυάζω 
χαρακτηριστικά που φαντάζουν 
αταίριαστα. Είμαι αθεράπευτα 
ρομαντική, συναισθηματική, ονειροπόλα, 
ιδεαλίστρια… Γεμάτη αισιοδοξία, όρεξη 
για ζωή, με διάθεση προσφοράς σε 
όσους το έχουν ανάγκη, με μεγάλη δόση 
τρέλας, τόση που όσοι με γνωρίζουν 
νομίζω ότι με αγαπούν γι’ αυτό. Αγαπώ 
πολύ τους ανθρώπους, θέλω να 
βρίσκομαι συνεχώς ανάμεσά τους. 

ΤΙ ΣΕ ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ;

 Αναζητώ πάντα την ισορροπία 
πνεύματος, σώματος και ψυχής. Μια 
βόλτα στο άλσος ή στη θάλασσα 
είναι καθημερινές μου συνήθειες. 
Γυμνάζομαι κάνοντας pilates, yoga. 
Διασκεδάζω, μαθαίνοντας latin χορούς. 
Διαβάζω ποίηση και φιλοσοφία. 
Γράφω. Ακούω μουσική. Αγαπώ τo 
shopping. Συναντιέμαι συχνά με 
φίλους, περπατώντας στο κέντρο 
της Αθήνας. Όμως, αυτό που με 
χαλαρώνει απόλυτα, είναι να χαζεύω το 
απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και να 
φωτογραφίζω το ηλιοβασίλεμα.  

πΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ motto ΣΟΥ; πΟΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΕΣ 
ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΦΡΑΣΗ Η ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ πΟΥ 
ΣΕ βΟΗΘΑΕΙ ΝΑ πΑΡΑΜΕΝΕΙΣ ΘΕΤΙΚΗ;

 Η Ευτυχία είναι Επιλογή! Ας είμαστε 
οι επιλογές μας. Απαιτεί άλλωστε 

τον ίδιο κόπο να γίνεις ευτυχισμένος 
ή δυστυχισμένος. “Διάλεξε για τι 
είσαι διατεθειμένη να μοχθήσεις 
περισσότερο”, μου υπενθυμίζω, κάθε 
φορά που οι δυσκολίες εμφανίζονται 
στη ζωή μου και τότε φωνάζω με όλη τη 
δύναμη της ψυχής μου σε όποιον θέλει 
να τ’ ακούσει: Να ζεις, ν’ αγαπάς, να 
ελπίζεις, να χαίρεσαι. Να μάθεις το ίδιο 
και στα παιδιά σου. Ίσως έτσι υπάρχει 
ελπίδα, όχι μόνο για ένα καλύτερο 
παρόν, μα για ένα ευοίωνο αύριο.

πΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;

 “Επιμένω σ’ έναν άλλον κόσμο. 
Τον έχω ονειρευτεί. Τόσο πολύ έχω 
σεργιανίσει μέσα του, που είναι 
αδύνατο να μην υπάρχει”. 

Για μένα τα όνειρα, είναι 
συνυφασμένα με τη ζωή. 
Ονειρεύομαι, άρα υπάρχω. 
Ευτυχία λοιπόν και επιτυχία στον 
καινούριο δρόμο που διάλεξα να 
χαράξω. Φυσικά, έχοντας πλάι 
μου, συνταξιδιώτες στ’ όνειρο, 
συνοδοιπόρους στη ζωή, ανθρώπους 
που να μοιράζονται κοινό όραμα, 
προορισμό και στόχο. Και αν με 
ρωτήσεις, τι θα με ολοκλήρωνε ως 
γυναίκα; Η δημιουργία οικογένειας. 
Είναι υπέροχη η δύναμη της αγάπης. 
Γεννά ανθρώπους. 
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Ανακαλύψτε
περισσότερα

Δύναμη 
  γένους

ΦΕΤΟΣ ΑυΤΗν ΤΗν 
ξΕχωριΣΤΗ ΗΜΕρΑ 
ΠΑρΤΕ ΤΗν ΑΠΟΦΑΣΗ  

#BeResolute 
ΚΑι ΚΑνΤΕ ΤΟ ΠιΟ 
ΠΟλυΤιΜΟ ΔωρΟ ΣΤΟν 
ΕΑυΤΟ ΣΑΣ. ΑγΑΠΗΣΤΕ 
ΤΟν ΚΑι ΦρΟνΤιΣΤΕ 
ΤΟν ΟΠωΣ ΤΟυ ΑξιζΕι!

Βάλτε στην ζωή σας την γυμναστική και την υγιεινή 
διατροφή. Έτσι θα ανέβει η διάθεσή σας και θα 
απομακρύνετε το στρες και ό,τι σας καταβάλει.

Άλλωστε η γυμναστική εκτός από την ψυχική σας διάθεση 
θα τονώσει και την αυτοπεποίθησή σας, αυτό είναι αναγκαίο 
σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας. 

Σύμφωνα με έρευνες η γυμναστική αποτελεί το καλύτερο 
“χάπι”, που δρα αποτελεσματικά τόσο σε σωματικό όσο και 
σε ψυχολογικό επίπεδο, ενώ το καλύτερο είναι ότι θα 
αποκτήσετε ένα σφιχτό και καλογραμμωμένο σώμα!

8 Μαρτίου 

Χρόνια σας Π
ολλά!
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VitAl5: Κωδ. 456-458  GR: 286.65   CY: 242.73
SonyA DAily SkincAre SyStem: Κωδ. 609  GR: 96.65   CY: 92.75  
ForeVer Aloe VerA Gel: Κωδ. 715  ForeVer Aloe Berry nectAr: Κωδ. 734  
ForeVer Aloe PeAcheS: Κωδ. 777  GR: 32.55   CY: 27.56
ArGi+: Κωδ. 473  GR: 71.94   CY: 60.92   
cleAn 9: Κωδ. 475-476  Κωδ. 625-626  Κωδ. 629-630  GR: 137.40   CY: 116.35  
Bio-celluloSe mASk: Κωδ. 616  GR: 59.52   CY: 57.12

1. βΡΕΙΤΕ ΕΝΑ ΧΟΜπΙ 
Αρκεί να βρείτε λίγο χρόνο και αυτό θα σας ανταμείψει 
γεμίζοντάς σας ενέργεια. Διαλέξτε, λοιπόν, ένα χόμπι 
που αγαπάτε και σίγουρα με τον καιρό θα ψάχνετε να 
εξοικονομήσετε όλο και περισσότερο ελεύθερο χρόνο ώστε 
να αφοσιωθείτε σε αυτό.

Το Vital5 θα είναι σύμμαχός σας σε αυτή σας την 
προσπάθεια, αφού τα προϊόντα που περιλαμβάνει θα 
καλύψουν τα διατροφικά σας κενά και θα σας γεμίσουν 
ενέργεια.

Το πακέτο περιλαμβάνει: (4) Forever Aloe Vera Gel® ή (4) 
Forever Aloe Berry Nectar™ ή (4) Forever Aloe Peaches™, 
Forever Daily™, Forever Active Pro-B™, Forever Arctic Sea®, 
ARGI+™

Tips 3.  ΞΥπΝΗΣΤΕ ΝΩΡΙΣ, 
πΕΡΙπΟΙΗΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ

Ασχοληθείτε με οτιδήποτε σας κάνει να νιώθετε πιο όμορφες, 
υγιείς και δυνατές. Φροντίστε την επιδερμίδα ακολουθώντας 
καθημερινά μια περιποίηση που θα σας χαρίσει λάμψη. 

4.  ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙΤΕ Ο,ΤΙ ΣΑΣ 
ΧΑΛΑΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ 

Όσο σκληρό και αν ακούγεται  
πάρτε τη μεγάλη απόφαση και  
διώξτε ό,τι σας βαραίνει είτε  
είναι άνθρωποι, αντικείμενα  
ή ακόμα και ο ίδιος σας ο  
εαυτός.

Μεταμορφώστε τον εαυτό  
σας κάνοντας μια νέα αρχή  
με το πρόγραμμα  
αποτοξίνωσης  
εννέα ημερών  
Clean 9.

5. βΡΑΔΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Καθιερώστε μια συνάντηση μια φορά τον μήνα 
με τις φίλες σας, εμείς θα σας προτείναμε 
Παρασκευή. Άλλωστε η Παρασκευή είναι η 
μέρα που από το απόγευμα και μετά όλοι 
χαλαρώνουμε. Κανονίστε λοιπόν να βρεθείτε 
σε ένα σπίτι με τις φίλες σας και φροντίστε η 
μία την άλλη. Μανικιούρ, πεντικιούρ, μαλλιά, 
μάσκες ομορφιάς και gossip! 

To πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, και 
όχι άδικα, είναι το πρωινό! Κάντε την χάρη 
στον οργανισμό σας και δώστε του τα 
«καύσιμα» για να μπορέσει να υποστηρίξει 
το απαιτητικό πρόγραμμά σας.

2. ΜΗΝ ΣπΑΤΑΛΑΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ
Επενδύστε τον σε κάτι που σας ευχαριστεί. Σηκωθείτε από 
τον καναπέ, βγείτε έξω, συναντηθείτε με φίλους σας. Πάρτε 
καθαρό αέρα, θα σας βοηθήσει να καθαρίσει το μυαλό σας. 
Κάντε τις επαφές σας πρόσωπο με πρόσωπο και όχι πίσω 
από τον υπολογιστή. Με την κατά πρόσωπο συνάντηση 
χτίζετε δεσμούς και βγαίνετε από την απομόνωση. 
Σκεφθείτε απλά ότι το ίδιο προσφέρετε και  
στον/στην καλεσμένη σας.



Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.

ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ 
ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ 
ΣΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΟΥπΕΡ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗ πΡΟπΟΝΗΣΗ! 
ΤΟ ForeVer ArGi+ 
ΣΑΣ πΑΡΕΧΕΙ πΟΛΛΑ 
πΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑπΟ ΕΝΑ 
ΓΕΥΣΤΙΚΟ ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ ΜΟΥΡΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΜΕΡΙΔΑ.
Το εύγεστο αυτό ρόφημα θα «γεμίσει 
τις μπαταρίες σας» υποστηρίζοντας 
και άλλες λειτουργίες του οργανισμού 
σας όπως το καρδιαγγειακό και το 
ανοσοποιητικό σύστημα, την απόδοσή 
σας στις προπονήσεις, τη λειτουργία 
των μυών, ενώ θα σας χαρίσει έξτρα 
ενέργεια. 

ArGi+™: Κωδ. 473
GR: 71.94   CY: 60.92  

argi
καλέ & λαχανάκια 

  

   βρυξελλώ
ν 



Σαλάτα
καλέ & λαχανάκια 

  

   βρυξελλώ
ν 

ΜΟΝΟ ΜΕ 5 ΥΛΙΚΑ!

+ ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ βΡΥΞΕΛΛΩΝ 
+ ΚΑΛΕ
+ ΚΑΡΥΔΙΑ 
+ πΕΚΟΡΙΝΟ
+ ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 



Ευεξία
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Από τη στιγμή που θα ολοκληρώσετε το 
C9™ το μυαλό σας και το σώμα σας θα είναι 
έτοιμο να ανεβάσει ταχύτητα. Αυτό είναι που 
κάνει το F15™. Θα αλλάξει τον τρόπο που 
αντιμετωπίζετε τη διατροφή και την άσκηση. 

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. 

Καθώς μεταβαίνετε από το intermediate στο advanced οι 
προπονήσεις γίνονται πιο απαιτητικές, για να σας βοηθήσουν 
να λειτουργείτε σαν μια καλολαδωμένη μηχανή.

ΣΕ πΟΙΟΥΣ ΑπΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ BeGinner

Εάν έχετε μόλις ξεκινήσει το διατροφικό σας ταξίδι και 
έχετε ολοκληρώσει το CleAn 9, θα ξεκινήσετε από αυτό 
το επίπεδο. Το πρόγραμμα σας εισάγει σε ένα πρόγραμμα 
ασκήσεων και διατροφής ειδικά διαμορφωμένο για να 
δείχνετε και να αισθάνεστε στα καλύτερά σας. Καθώς 
προσαρμόζεστε στο πρόγραμμα θα αποκτήσετε ψυχική 
και σωματική δύναμη για να μεταβείτε στο intermediate 
και το advanced. Λένε ότι χρειάζονται 21 ημέρες για 
να διαμορφώσετε μια νέα καθημερινή ρουτίνα και ο 
συνδυασμός του C9™ και του F15™ διαρκεί τόσο όσο 
χρειάζεται για να γίνει η καλή διατροφή και η άσκηση η νέα 
σας συνήθεια.

ΕΙΝΑΙ ΤΟ intermeDiAte πΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ;

Το F15™ intermediate είναι το επόμενο βήμα σε αυτή τη 
διαδρομή. Αποτελεί τη συνέχεια στο beginner. Εάν νιώθετε 
ήδη ενεργοί, τότε το intermediate μπορεί να αποτελέσει μια 
νέα πρόκληση και καλό θα ήταν να ξεκινήσετε από αυτό.

ΑΝΕβΑΣΤΕ ΤΟΝ πΗΧΗ ΜΕ ΤΟ ADVAnceD.

Εάν είστε αθλητής ή αναζητάτε μια νέα καθημερινότητα που 
θα ανεβάσει ακόμα περισσότερα τον πήχη και θα εκτοξεύσει 
την απόδοσή σας, αυτό είναι το ιδανικό πρόγραμμα για 
εσάς. Φυσικά όποιος έχει ολοκληρώσει το C9™ και το F15™ 
θα πρέπει σίγουρα να δώσει μια ευκαιρία στο advanced.
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ΤΙ πΕΡΙΛΑΜβΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ F15™;

Το F15™ έχει όλα όσα χρειάζεστε για να θέσετε 
τη διατροφή σας σε ακόμα πιο γρήγορους 
ρυθμούς. Αυτό το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε 
τρία επίπεδα: Beginner, Intermediate, Αdvanced 
και περιλαμβάνει συνταγές, προπονήσεις και 
χρήσιμα tips για επιτυχία.

ΘΑ βΡΕΙΤΕ:

 • Forever Aloe Vera Gel®  2 x 1 λίτρο

 •   Forever Lite Ultra™  βανίλια ή σοκολάτα

• Forever Garcinia Plus™  90 μαλακές κάψουλες

•   Forever Fiber®  15 φακελάκια στικ

 • Forever Therm™  30 δισκία

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ForeVer F.i.t.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να 
ξεπεράσετε όλες τις προκλήσεις χτίζοντας γερά θεμέλια 
(Foundation), που θα σας εμπνέουν (Inspiration) να 
συνεχίζετε χάρη στα εξαιρετικά αποτελέσματα που τελικά 
θα σας οδηγήσουν στην αλλαγή (Τransformation) που 
επιθυμείτε. Αυτή είναι η ουσία του προγράμματος Forever F.I.T.

FounDAtion (βΑΣΗ)

Χωρίς να θέτετε βάσεις για γερά θεμέλια θα δείτε όλους 
σας τους κόπους, για τους οποίους δουλέψατε σκληρά, να 
γκρεμίζονται μπρος στα μάτια σας. Βάζοντας θεμέλια που 
θα αντέχουν ενάντια στην αρνητικότητα και τους πειρασμούς 
απαιτεί αφοσίωση και θέληση για να υιοθετήσετε μια υγιεινή 
διατροφή και την κατάλληλη νοοτροπία για να ολοκληρώσετε 
με επιτυχία τον τελικό στόχο.

Κατανοούμε ότι το να θέσετε τα σωστά θεμέλια μπορεί να είναι 
περίπλοκο γι’ αυτό προτείνουμε αρχικά το πρόγραμμα 9 ημερών 
το οποίο θα προετοιμάσει τον οργανισμό σας για ό,τι ακολουθήσει. 
Το C9 έχει σχεδιασθεί για να βοηθήσει τον οργανισμό σας να 
κάνει μια επανεκκίνηση και να ξεκινήσει δυναμικά ακολουθώντας 
υγιεινές διατροφικές συνήθειες και άσκηση.

inSPirAtion (ΕΜπΝΕΥΣΗ)

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης από την ζωή, την 
αναπνοή και τα χειροπιαστά αποτελέσματα. Αν ολοκληρώσατε 
με επιτυχία το C9 είναι πολύ πιθανό να αποτελέσετε 
έμπνευση για τους φίλους σας και τους οικείους σας για να 
το δοκιμάσουν και οι ίδιοι. Τί πιο παρακινητικό από το να σας 
βλέπουν να νιώθετε και να δείχνετε υπέροχη;

trAnSFormAtion (meΤΑΜΟΡΦΩΣΗ)

Αυτό που κάνει το Forever F.I.T. να ξεχωρίζει ανάμεσα στην 
πληθώρα των προγραμμάτων ελέγχου βάρους είναι ότι τα 
αποτελέσματά του έχει αποδειχθεί ότι έχουν διάρκεια. Το 
F15 είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε 
το επίπεδο που θα ακολουθήσετε ανάλογα με αυτό που σας 
ταιριάζει καλύτερα και επιθυμείτε. Το σίγουρο είναι ότι τα 
αποτελέσματά του θα επηρεάσουν τη ζωή σας κυρίως όταν 
διαπιστώσετε το εγχείρημα να γίνετε ζωντανή απόδειξη!

ΤΟ F15 ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 
ΤΟΝ ΤΡΟπΟ πΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩπΙΖΕΤΕ 
ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ



14

Τα πρώτα ευρήματα 
χρονολογούνται 
πίσω στο 2100 π.Χ. 
σε εγχαραγμένες 
πινακίδες των 
Σουμέριων.

Η βασίλισσα 
Κλεοπάτρα 
χρησιμοποιούσε 
την αλόη για να 
διατηρεί το δέρμα 
της απαλό και 
όμορφο.

Στην αγουρβεδική ιατρική, 
που έχει τις ρίζες της στην 
Ινδία, η αλόη έχει ιδιαίτερη 
θέση. Θεωρείται ιερό φυτό, 
τη χρησιμοποιούσαν σε 
τελετουργίες και είναι  
είδος που για όλους τους 
παραπάνω λόγους 
προστατεύεται. 

Η αλόη ήταν δημοφιλής στην Αρχαία 
Αίγυπτο. Χρησιμοποιούνταν στην 
τελετουργία της ταρίχευσης των 
Φαραώ. 

Το ταξίδι τη
ς αλόης χρόνοστον

H αλόη φημίζεται εδώ και αιώνες για τις ιδιότητές της. Στο πέρασμα των χρόνων 
χαρακτηρίστηκε ως «θεϊκό φυτό» σε πολλούς πολιτισμούς, ενώ με τα χρόνια το όνομα 
που τις απέδιδαν άλλαζε, μεταξύ άλλων έχει χαρακτηριστεί ως “κρίνο της ερήμου” από 
λαούς στην Αφρική ή «φυτό της αθανασίας» από τους Αιγύπτιους.

Ανακαλύψτε
περισσότερα
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Ο μύθος λέει ότι ο Αριστοτέλης 
συμβούλευσε τον Μέγα Αλέξανδρο να 
κατακτήσει το νησί Σοκότρα, που 
απέκτησε τη φήμη του χάρη στην αλόη 
που χρησίμευε για να περιποιηθούν τους 
τραυματισμένους στρατιώτες.

Το ταξίδι τη
ς αλόης χρόνοστον

Οι Αρχαίοι Έλληνες 
αναμείγνυαν την 
αλόη με μέλι.

Σύμφωνα με τον Χριστόφορο 
Κολόμβο, τέσσερα φυτά είναι 
απαραίτητα για την υγεία του 
ανθρώπου: το σιτάρι, η 
άμπελος, η ελιά και η αλόη 
βέρα. 
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Τροφή

δέρμα
για το

Aloe VerA Gelly: Κωδ. 061  GR: 18.30   CY: 17.56   
ForeVer lycium PluS: Κωδ. 072  GR: 43.30   CY: 36.67
ForeVer Bee Pollen: Κωδ. 026  GR: 17.96   CY: 15.20
ProtectinG DAy lotion: Κωδ. 557  GR: 41.04   CY: 39.39

inFinite By ForeVer FirminG comPlex: Κωδ. 556  GR: 58.60   CY: 49.62
ForeVer Aloe Berry nectAr: Κωδ. 734  GR: 32.55   CY: 27.56   
ForeVer Sun liPS: Κωδ. 462  GR: 4.44   CY: 4.26  
inFinite By ForeVer hyDrAtinG cleAnSer: Κωδ. 554  GR: 29.75   CY: 28.55  
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Firming Complex
Η ομορφιά είναι κάτι παραπάνω από τη 
βαθιά φροντίδα του δέρματος εξωτερικά, 
ξεκινά με τη διατροφή. Μείγμα από 
συμπύκνωμα πεπονιού, φυτοκεραμίδια 
και κολλαγόνο θαλάσσιας προέλευσης 
σε ένα συμπλήρωμα στοχευμένο στις 
ανάγκες της επιδερμίδας.

Aloe Berry Nectar 
Σύμμαχος καλής υγείας και ομορφιάς, 
το cranberry είναι μια από τις 
αγαπημένες μας απολαύσεις! Όμως, 
τι μυστικά κρύβει ο μικροσκοπικός 
κόκκινος καρπός; Πλούσια σε 
πολυφαινόλες, έχουν 20 φορές 
περισσότερα αντιοξειδωτικά από τη 
βιταμίνη C, είναι ό,τι καλύτερο για τη 
γραμμή μας και το δέρμα μας. To  
Forever Aloe Berry Nectar με 90,7% 
αλόη βέρα και cranberries θα  
γλυκάνει την καθημερινότητά μας!

Forever Sunlips 
Στη φροντίδα του προσώπου δεν 
πρέπει να παραμελούμε τα χείλη 
μας. Χαρίστε αίσθηση δροσιάς με 
αυτό το ενυδατικό lip balm με  
SPF 30, πρακτικό για να το έχετε 
στην τσάντα σας κάθε μέρα. 
Προστασία κάθε στιγμή!

Aloe Vera 
Gelly 
Δεν αποτελεί μυστικό 
ότι η αλόη είναι 
τροφή για το δέρμα 
σας. Καταπραΰνει 
από ερεθισμούς, 
ενυδατώνει, το 
φροντίζει! Δροσίζει 
στο λεπτό, αναπλάθει 
τους ιστούς. Κρατά το 
δέρμα απαλό, κάνει 
θαύματα στο δέρμα 
σας!

Forever Bee Pollen 
Εντάξτε το Forever Bee Pollen στην 
καθημερινότητά σας. Και αν δεν το 
κάνετε ήδη, τότε η άνοιξη είναι η 
καταλληλότερη εποχή! Γύρη, η πιο 
φρέσκια και ισχυρή φυσική τροφή! 
Πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα, 
συνένζυμα, λιπαρά οξέα φυτικής 
προέλευσης, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες 
και 22 αμινοξέα προσφέροντας σ’ εσάς 
ένα ευρύ φάσμα θρεπτικών συστατικών. 
Οι αθλητές απολαμβάνουν τα οφέλη της 
γύρης για αντοχή, ενέργεια και ευεξία. 

Protecting Day  
Lotion
Πείτε καλημέρα στον καθρέφτη 
με αυτή την κρέμα προσώπου 
με αντηλιακό δείκτη προστασίας 
(SPF 20). Με αλόη και εκχυλίσματα 
βοτάνων, μεταξύ άλλων εκχύλισμα 
καρπουζιού, θα χαρίσει στο δέρμα 
σας μεταξένια απαλότητα! Φέρτε 
την άνοιξη στο δέρμα σας. 

Hydrating  
Cleanser

Ήπιο κρεμώδες γαλάκτωμα για 
όλους τους τύπους δέρματος, 
και ιδιαίτερα το ξηρό. Εκχύλισμα 
μήλου, αμινοξέα μήλου και λιπαρά 
οξέα καρύδας χαρίζουν στο δέρμα 
την ενυδάτωση που χρειάζεται. 
Καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και 
περιποιείται το δέρμα χωρίς να το 
ξηραίνει. 

Τροφή

δέρμα

Forever Lycium Plus 
Θα το χαρακτηρίζαμε 
“τονωτικό yin” για το 
δέρμα. Η γλυκόρριζα 
αποτελεί ένα ισχυρό 
αντιοξειδωτικό. Το  
Lycium Plus 
αποτελεί καλή πηγή 
φυτοθρεπτικών 
συστατικών, 
περιποιείται το δέρμα 
σας και σας χαρίζει 
ενέργεια.



Ανακαλύψτε
περισσότερα
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ 
ΕπΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΟΡΑΜΑ: 
ΕΣΤΙΑΣΤΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΑΣ. 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΝΑ 
ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΑΥΤΑ πΟΥ ΛΕΤΕ. 
ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΣΑ ΘΑ 
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, 
ΓΙΑΤΙ ΕΣΕΙΣ ΝΟΙΑΖΕΣΤΕ. 
ΓΝΕΦΟΥΝ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ. 

        το μ
έλλον 

της επιχείρη
σής σας 



FBO έχουν πάνω τον αετό. Κερδίζοντας μια 
καρφίτσα είναι ένας από τους πολλούς 
τρόπους που η Forever ανταμείβει όλους 
εσάς που έχετε όραμα και κίνητρο να 
επιτύχετε τους στόχους σας.
Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει 
διαφορετική καρφίτσα σε κάθε επίπεδο του 
Marketing Plan, από Supervisor έως 
Centurion Diamond. Κάθε νέα καρφίτσα 
αντιπροσωπεύει ένα ορόσημο για τη ζωή σας 
και το ταξίδι σας, μαζί με την αναγνώριση 
που αξίζετε για αυτά που καταφέρατε.
Καθώς συνεχίζετε τον δρόμο σας με την 
Forever, εύχομαι ο αετός στην καρφίτσα σας 
να σας υπενθυμίζει συνεχώς τα 
χαρακτηριστικά τα οποία ενστερνιστήκατε 
για να φτάσετε στο σημείο που βρίσκεστε 
σήμερα και να σας δίνει ώθηση να επιτύχετε 
ακόμα πιο πολλά. Να εμπνέεστε από τον 
αετό και να θυμάστε ότι όσο πιο μακριά 
απλώνετε τα φτερά σας για να βοηθήσετε 
και άλλους, τόσο πιο επιτυχημένοι θα είστε.

Συνεχίστε να χαμογελάτε,

Gregg Maughan
Πρόεδρος, Forever Living Products 19

Τα αγαθά κ
όποις κτώνται.

Η πιο δυνατή αίσθηση των αετών είναι η 
όραση. Ένας αετός δεν έχει απλά κοφτερή 
ματιά, αλλά και ένα ευρύ πεδίο ορατότητας. 
Μπορούν να έχουν σφαιρική εικόνα, ενώ 
συγκεντρώνονται στο έργο τους. Ως 
Forever Business Owners, η επιτυχία μας 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
καθημερινές μας προσπάθειες. Ωστόσο η 
ικανότητά μας να έχουμε στο πεδίο μας μια 
πιο σφαιρική άποψη θα μας οδηγήσει στην 
επίτευξη των κινήτρων, σε νέα επίπεδα και 
όλους τους στόχους μας.
Το θάρρος είναι ακόμα ένα κοινό 
χαρακτηριστικό ανάμεσα στους FBO και 
τους αετούς. Οι αετοί δεν πετούν απλά πιο 
ψηλά σε σχέση με τα άλλα πτηνά, αλλά είναι 
και πολύ πιο γρήγοροι αφού η ταχύτητά 
τους φτάνει τα 240 χιλιόμετρα, όταν 
βουτούν για τη λεία τους. Σκεφθείτε απλά τι 
θα μπορούσατε να επιτύχετε αν 
κυνηγούσατε τους στόχους σας το ίδιο 
ατρόμητοι.
Οι αετοί δεν τα παρατάνε εύκολα. 
Γνωρίζατε ότι αν ένας αετός πιάσει ένα 
ψάρι που είναι πολύ βαρύ για να πετάξει, θα 
κολυμπήσει έως την ακτή σέρνοντας το 
ψάρι με τα νύχια του; Η αντοχή είναι ένα 
πολύτιμο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να 
αναπτύξετε στην επιχείρησή σας. Βρίσκεστε 

σε ένα ταξίδι μεγάλων αποστάσεων και δεν 
θέλετε να εγκαταλείψετε πριν φτάσετε στο 
καλύτερο μέρος.
Οι αετοί δεν είναι μόνο αυστηροί, 
επικεντρωμένοι και αφοσιωμένοι, αλλά 
θεωρούνται από τα πιο προστατευτικά 
πτηνά. Με ένα άνοιγμα των πτερυγίων που 
εκτείνεται έως 2,5m, οι αετοί μπορούν να 
προστατεύσουν τα μικρά τους από 
εξωτερικούς κινδύνους. Σκεφτείτε πόσα 
άτομα μπορείτε να πάρετε κάτω από τις 
φτερούγες σας. Βοηθήστε τους νέους 
FBOs να φροντίσουν τις επιχειρήσεις τους 
και θα ανεβείτε μαζί σε νέα ύψη.
Με λίγη προσπάθεια, θα μπορέσετε να 
υιοθετήσετε τα χαρακτηριστικά των αετών 
και να εφαρμόσετε αυτήν τη νοοτροπία στην 
επιχείρησή σας. Να βλέπετε πάντα τη 
μεγάλη εικόνα, αναζητώντας νέες ευκαιρίες 
στον ορίζοντα. Όμως να είστε 
συγκεντρωμένοι στους καθημερινούς, 
εβδομαδιαίους και μηνιαίους στόχους σας. 
Κυνηγήστε κάθε κίνητρο χωρίς φόβο. 
Κυρίως όμως φροντίστε το δίκτυό σας και 
τους πελάτες σας.
Είμαστε πολύ περήφανοι που την Forever 
την αντιπροσωπεύει ο αετός. Για την 
ακρίβεια θα έχετε προσέξει ότι οι καρφίτσες 
που φορούν τα διοικητικά στελέχη και οι 

Συχνά μας ρωτούν γιατί έχουμε επιλέξει τον αετό να 
αντιπροσωπεύει την Forever. O Rex και εγώ πιστεύουμε πως 
ο αετός είναι το ιδανικό σύμβολο για την εταιρεία, αλλά και για 
τους FBO σε όλο τον κόσμο. Οι αετοί αντιπροσωπεύουν την 
προσωπική ελευθερία, την αυτογνωσία και την προοπτική να 
φτάσουν σε νέα ύψη.

Φορέστε με 

  καμάρι το
ν

αετό σας



www.foreverliving.com

Το μέλλον 
ξεκινάει εδώ!
Κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα συμβάλει καθημερινά και ακούραστα 
προκειμένου να εξασφαλίσουμε την δέσμευσή μας  

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

“ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕπΙΚΕΡΔΕΣ πΕΡΙβΑΛΛΟΝ ΟπΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜπΟΡΕΙ, ΜΕ 
ΑΞΙΟπΡΕπΕΙΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ πΟΥ ΕπΙΘΥΜΕΙ. ΟπΟΥ Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, Η ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ 
Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ. ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ 
πΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ πΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ, ΤΑ πΡΟϊΟΝΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ. ΝΑ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟπΙΑ ΚΑΙ πΑΝΩ Απ’ ΟΛΑ, ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΑΡΡΑΛΕΟΙ, 
ΚΑΘΩΣ ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ FBo ΜΑΣ.”

Θέλετε να ξεκινήσετε και εσείς την δική σας επιχείρηση στην Forever; 
Αναζητήστε έναν από τους Forever Business Owner μας!



Εμπειρίες C9 Σοφία Ελευθερίου
Health Expert

Βίκυ Τσολάκη
Beauty Expert

Trivia Quiz To χαμογελαστό προσωπικό της Αθήνας 1

Sponsor your way to Stockholm Επίπεδο 1-3

Boarding Pass

Supervisors

Assistant Supervisors 

Hilton Athens
23 Φεβρουαρίου 2019

IS BUILT HERE.

SUCC 
ESS

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

Νέα

facebook.com/ForeverGreeceCyprusHQ
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✔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

Τιμή εισιτηρίου: 50  Μόνο για FBO
Συμπεριλαμβάνονται σημειώσεις και 

σνακ για τις δύο ημέρες

  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

 2 ημέρες 

     Εκπαί
δευσης

Νέο!

Σάββάτο 13 & 
ΚυριάΚή 14 
άπριλιου
Forever Living Products 
Hellas-Cyprus 
κεντρικά γραφεία, 
λ. ςυγγρού 240 - αθήνα

Δυο από τις αγαπημένες μας 
συνθέσεις για τα χείλη είναι 
πλέον διαθέσιμες στην ίδια 
τιμή. Από τη 1η Μαρτίου 2019,  
η τιμή και τα cc του Forever 
Sunlips έχουν μειωθεί και είναι 
στα ίδια επίπεδα με το Forever 
Aloe Lips.

Τα αγαπημένα μας αιθέρια 
έλαια, διαθέσιμα από 

1η Μαρτίου 2019 
σε μειωμένη τιμή. 

Αναζητήστε τον 
τιμοκατάλογό μας στο 
www.foreverliving.gr 

Σεμινάρια Προϊόντων

Σοφία Ελευθερίου
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Βίκυ Τσολάκη 
Καθηγήτρια Αισθητικής 

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

ΜαρτιΟς
•	 Πέμπτη	14	Μαρτίου		13:00-18:00		ΚΥΠΡΟΣ:	Aloe & Skincare	(Βίκυ Τσολάκη)
•	 Παρασκευή	15	Μαρτίου		13:00-18:00		ΚΥΠΡΟΣ:	Weight Management
•	 Παρασκευή	29	Μαρτίου		15:00-20:00		ΑΘΗΝΑ:	Aloe & Bee Essentials

     Health & Beauty 

Experts

έιςιτηριΟ

15 	
REPEAT 
TICkET
10

VALuE 
PACk
50

Νέα 
Σύνθεση!

Start Pack

για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.foreverliving.gr

Η Manager, κα Αμαλία Πέτση, και ο Senior Manager,  
κ. Δημήτρης Πολίτης στην Παρουσίαση Γνωριμίας

Arshad Amith,  
Diamond Sapphire Manager

Προλάβετε! 
Περιορισμένος 

αριθμός  
θέσεων.

193
1.75

Διπλή 
  απαλότητ

α

Aloe lipS: Κωδ.	022		0.016	CC		GR:	4.44 		CY:	4.26
Forever Sun lipS: Κωδ.	462		0.016	CC		GR:	4.44 		CY:	4.26

100% αγνά
Manager  Assistant Managers Chairman's Bonus Top 3 FBO 2018



έλλαΔα

BEJENAR	DANIELA

GOULANDRIS	LEONARD

IVANOVA	TSVETELINA

KALECI	MARIKA

LIKO	RINUSH

NIKOVA	ZORICA

PANTOUSI	KIRANA

SAMΟUT	VARVARA

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ	ΙΩΑΝΝΑ

ΑΣΚΑΡΙΔΟΥ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ	ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ	ΜΑΡΙΑ

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ	ΓΙΟΥΛΗ-ΑΝΝΑ

ΔΡΙΖΗ	ΜΑΡΙΑ

ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΟΥ	ΦΑΝΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ	ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Assistant 
Supervisors
5% - 2cc

έλλαΔα

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΡΙΖΗ	ΟΥΡΑΝΙΑ

ΚΟΘΡΑ	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ	ΕΥΤΥΧΙΑ

κΥπρΟς

ΜΙΧΑΗΛ	ΜΑΡΙΑ

ΤΑΜΑΝΗ	ΑΥΓΗ

Ιανουάριος

Manager
18% - 120cc

Assistant
Managers
13% - 75cc

Supervisors
8% - 25cc

Αναγνωρίσεις

βραβεύσεις
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ	ΚΟΣΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ	ΦΛΩΡΑ

ΚΑΛΛΙΝΑΚΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ		ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΟΥΜΕΛΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΡΟΥΠΗ	ΜΑΡΙΑ

ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ	ΜΑΡΟΥΣΑ

ΛΙΑΝΤΖΗΡΗ	ΜΑΡΙΑ

ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ	ΣΟΦΙΑ

ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΥ	ΤΖΕΝΗ

ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ	ΕΛΕΝΗ

ΜΟΥΤΑΦΗ	ΦΥΛΛΙΩ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΕΖΤΕΚΙΔΟΥ	ΜΑΡΙΑ

ΝΤΑΓΚΑ	ΕΛΕΝΗ

ΠΑΙΝΕΣΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΛΤΣΑΝΙΤΙΔΟΥ	ΕΛΠΙΔΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ	ΟΛΓΑ

ΠΑΥΛΟΥ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΙΜΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΚΑΛΤΣΑ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΛΟΥΚΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΟΛΩΜΙΔΟΥ	ΑΣΗΜΕΝΙΑ	

ΣΠΑΘΑΡΗ	ΑΝΝΑ

ΤΖΕΛΕΠΗ	ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΖΙΡΑΚΗ	ΜΑΡΙΑ-ΠΑΤΑΠΙΑ

ΤΣΙΡΤΣΙΦΗ	ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΧΑΤΖΕΛΗ	ΝΙΚΑ

ΧΕΡΧΕΛΕΤΖΗ	ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ	ΗΡΩ

κΥπρΟς

CONSTANTIN	VIORELA

GIBRADGE	LALI

NIKOLAE	ANNET

URSUTU	GABRIELLA	MARIA

ZENIOS	BAMBOS

ΑITKULOVA	ALINA

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΤΖΟΥΛΙΑ

ΑΧΙΛΛΕΩΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΝΑΣΟΝΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΟΡΦΗΤΗ	ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ	ΕΛΕΝΗ

ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ	ΕΛΕΝΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΨΙΛΟΓΕΝΗΣ	ΜΑΡΙΟΣ

✁

2 3

5CC CLuB 
Επίπεδο 1

έλλαΔα

ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΚΥΤΙΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ	ΡΕΟΖΙΛΗ	&	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ

κΥπρΟς

	CANDEA		DANIELA		

κΥπρΟς

ΝΤΟΥΛΑ	ΜΑΡΙΑ

ΞΗΝΤΑΡΑ	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΤΕΛΛΑ

ΧΑΡΙΣΗ	ΜΑΡΙΑΝΘΗ

έλλαΔα

ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΥ	ΦΑΝΗ	

5CC CLuB 
Επίπεδο 2

5CC CLuB 
Επίπεδο 3

04/19 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 ΘέΟΔΟΥλιΔΟΥ πέλαγια

3 παπαΪωαννΟΥ ιωαννης

4	 ΚΑΛΑΘΑ	ΑΣΠΑΣΙΑ

5	 ΘΕΡΓΙΑΚΗ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	&	ΕΥΤΥΧΗΣ

6	 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	ΠΟΠΗ	&		ΚΕΦΑΛΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7	 ΑΪΜΕΛΟΓΛΟΥ	ΕΛΕΝΗ	&		ΣΥΜΕΩΝ

8	 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ	ΘΕΟΔΩΡΑ	&	ΛΑΜΠΡΟΣ

9	 ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ	ΕΥΗ

10	 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΕΥΤΥΧΙΑ	&	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	

11 ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΥ	ΦΑΝΗ

12 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	&	
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ

13 ΣΥΒΡΙΔΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ

14 ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ	ΙΩΑΝΝΑ

15 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ	ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

16 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	&	
ΛΑΜΠΟΥ	ΜΑΡΙΓΩ

17 ΣΚΙΤΙΝΗ	ΛΕΝΟΥ	ΜΑΡΙΑ

18 ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

19 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

20 CONSTANTIN	MARINA

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 παπαΪωαννΟΥ ιωαννης

2 ΜητρΟΔηΜΟΥ φανη

3 αΪΜέλΟγλΟΥ έλένη & 
ςΥΜέων

4	 ΘΕΡΓΙΑΚΗ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	&	ΕΥΤΥΧΗΣ

5	 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ	ΘΕΟΔΩΡΑ	&	ΛΑΜΠΡΟΣ

6	 ΣΥΒΡΙΔΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ

7	 ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ	ΙΩΑΝΝΑ

8	 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ	ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

9	 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	&	ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ

10	 ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ	ΕΥΗ

11 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	&	
ΛΑΜΠΟΥ	ΜΑΡΙΓΩ

12 ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

13 CONSTANTIN	MARINA

14 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΕΥΤΥΧΙΑ	&	
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

15 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	ΠΟΠΗ	&	ΚΕΦΑΛΑΣ	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

16 ΠΟΛΙΤΗ	ΓΕΩΡΓΙΑ

17 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ	ΠΕΛΑΓΙΑ

18 ΣΚΙΤΙΝΗ	ΛΕΝΟΥ	ΜΑΡΙΑ

19 ΤΣΟΥΓΓΑΡΑΚΗ	ΚΑΛΟΥΔΑ	

20 ΚΟΥΡΛΑ	ΜΑΡΙΝΑ

1 πέρΔικαρης νικΟλαΟς & πατηνιωτη ΒαρΒαρα 

2 έλπιΔΟφΟρΟΥ κατια 

3 τςΟΥγγαρακη καλΟΥΔα 

1 γρηγΟριΟΥ πΟπη & κέφαλας κωνςταντινΟς

2 TAMANη AΥγη

3 κΟΘρα ςταΥρΟΥλα

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	ΕΥΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	ΑΝΘΟΥΛΑ	&	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

έλλαΔα

LALEVA	HRISTINA

ΔΟΥΔΟΥ	ΑΛΕΙΝΤ	ΘΕΟΔΩΡΑ	ΜΑΡΙΑΜ

ΚΡΕΖΟΥ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ	&		
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	

ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΥ	ΦΑΝΗ

κΥπρΟς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ	ΜΑΡΙΑ

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

ToP SPoNSoR 2018

1 ΔέΥτέρα	Το	κατάστημα	της	Κύπρου	θα	παραμείνει	κλειστό

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

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

3 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

3 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

3 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

10 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	

10 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

10 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

11 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

13 & 14 ςαΒΒατΟ & κΥριακη  Forever Academy |	
2 ημέρες εκπαίδευσης |	Κεντρικά	γραφεία	Αθήνας |	
Τιμή	εισιτηρίου	50€	/	2	ημέρες	| Περιορισμένες	θέσεις

17 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

17 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

17 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

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

22 Μ. ΔέΥτέρα	Εκπαίδευση	«Τεχνικές	Δικτύου»	|	3.30–8.00 μ.μ.	|	
Είσοδος:	8€	/	Εγχειρίδιο	|	αθήνα	|	Managers

24 Μ.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	

24 Μ. 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

24 Μ. 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

26 Μ. παραςκέΥη	Κλειστά	λόγω	αργίας	|	Το	κατάστημα	της	
Κύπρου	θα	παραμείνει	ανοιχτό

27 Μ. ςαΒΒατΟ	Κλειστά	λόγω	αργίας	|	Το	κατάστημα	της	
Κύπρου	θα	παραμείνει	ανοιχτό

29 ΔέΥτέρα τΟΥ παςΧα	Κλειστά	λόγω	αργίας

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