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το κάνουμε σωστά
40 Χρόνια που



ευκαιρίας και στις ζωές που μπορούμε να 
αλλάξουμε.

Θυμηθείτε, καθώς θα αντιμετωπίσετε 
δύσκολες στιγμές, ότι έχετε δουλέψει 
πολύ σκληρά για να επιτρέψετε να 
ηττηθείτε πριν ακόμα περάσετε την 
πόρτα. Η αληθινή πίστη έχει δύναμη. 
Κρατήστε την πίστη στον εαυτό σας και 
σε ό,τι κάνετε και η επιχείρησή σας θα 
αντέξει και τη δοκιμασία του χρόνου.

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

“Η αληθινή πίστη έχει δύναμη. 
Κρατήστε την πίστη στον εαυτό 
σας και σε ό,τι κάνετε και η 
επιχείρησή σας θα αντέξει επίσης 
τη δοκιμασία του χρόνου”

Καθώς ο πόλεμος αγρίευε, τα τείχη 
σείστηκαν συθέμελα και άρχισε να τρέχει 
ιδρώτας στο μέτωπο του άντρα. Μέρες 
και νύχτες μαχών περνούσαν χωρίς 
κανείς να κάνει πίσω. Παρόλο που δεν θα 
το παραδεχόταν ποτέ, υπήρξαν στιγμές 
που δεν ήταν σίγουρος αν θα κρατούσαν 
τα τείχη. Όμως, συνέχισε να στέκεται 
ψηλός και περήφανος για να δείξει ότι 
δεν υπήρχε κάτι να τον φοβίζει.
Ο πόλεμος διήρκησε βδομάδες, αλλά τα 
απόκρημνα, πανύψηλα τείχη δεν έπεσαν 
ποτέ. Η πόλη για άλλη μια φορά ήταν 
προστατευμένη χάρη στη δύναμη και την 
πίστη της. Χτισμένα σε γερά θεμέλια, τα 
τείχη στέκονταν σταθερά από τις 
επιθέσεις που δέχονταν κατά καιρούς.
Όπως τα τείχη που είναι χτισμένα γύρω 
από την αρχαία πόλη, βάζετε όλο σας τον 
χρόνο, όλη σας την ενέργεια, τις 
προσπάθειες και το ενδιαφέρον στα 
σεμινάρια, προγραμματίζοντας και 
αναπτύσσοντας την επιχείρησή σας. Το 
πάθος και η σκληρή δουλειά βρίσκεται σε 
κάθε θεμέλιο της επιχείρησής σας. Όπως 
ο φύλακας στα τείχη, πρέπει να έχετε 
ακλόνητη πίστη στη δύναμη της 
επιχείρησής σας, που δεν θα αντέξει 
απλά στο πέρασμα του χρόνου, αλλά και 
στις προκλήσεις που θα προκύψουν. 

Όταν θα έρθουν δύσκολες στιγμές, που 
θα έρθουν, θα πρέπει να σταθείτε 
σταθεροί και με πίστη σε αυτό που έχετε 
χτίσει.
Ξανά και ξανά, θα πρέπει να 
αντιμετωπίσετε προκλήσεις που θα 
δοκιμάσουν την πίστη σας. Παρά το 
γεγονός ότι έχουν περάσει 4 δεκαετίες η 
Forever εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 
προκλήσεις. Όμως, η διαφορά ανάμεσα 
στην εταιρεία μας και σε μια εταιρεία που 
δεν έχει 40 χρόνια ιστορίας είναι ότι η 
δική μας είναι οχυρωμένη με πίστη. Η 
πίστη, μας κάνει όλους πιο δυνατούς. Τα 
40 χρόνια παρουσίας μας στον χώρο 
είναι η απόδειξη ότι έχουμε βοηθήσει 
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο να δείχνουν και να αισθάνονται 
καλύτερα, χάρη στα καταπληκτικά μας 
προϊόντα και τη γενναιόδωρη 
επιχειρηματική ευκαιρία. Έχουμε 
αφοσιωμένους ηγέτες, προσωπικό και 
μια μεγάλη Forever οικογένεια για να σας 
στηρίζει και να σας ενδυναμώνει.
Είμαστε όλοι οι φύλακες της πύλης. 
Στεκόμαστε ψηλά και περήφανοι όταν ο 
κόσμος αμφισβητεί τη δουλειά μας ή 
ρωτά γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε. Έχουμε 
πίστη στη δύναμη των προϊόντων, στις 
δυνατότητες της επιχειρηματικής 

Η Μεσοποταμία ήταν στην αρχαιότητα ανάμεσα στις πιο ισχυρές και με μεγάλη επιρροή 
πόλεις, στεκόταν μόνη της ισχυρή και προστατευμένη. Ακόμα και στις χειρότερες ημέρες 
της μάχης, ένας άντρας φρουρούσε τις πύλες, ακούγοντας την αναταραχή και τη συντριβή 
του πολέμου που συνέβαινε έξω από αυτές. Η δουλειά του ήταν να φυλάει τις πύλες σε 
περίπτωση που κάποια επίθεση καταφέρει να ρίξει τα διάσημα και ισχυρά τείχη, παρόλο 
που ήταν πεπεισμένος, τόσο αυτός, όσο και ο υπόλοιπος στρατός, ότι αυτό δεν θα 
συνέβαινε ποτέ. Έτσι, έδωσε στον εαυτό του την αρμοδιότητα να διασφαλίζει ότι όλοι οι 
άνθρωποι της πόλης θα αισθάνονται άνετα και σίγουροι πίσω από τα τείχη.

H Δύναμη  
της Πίστης
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ΒΡΕΙΤΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
διαλογισμό σας
Ο διαλογισμός δεν έχει να κάνει μόνο με το φως, το 
θυμίαμα και τη δημιουργία ενός χώρου που αποπνέει 
πνευματική ενέργεια, μπορεί απλά να είναι ο χρόνος που 
έχετε αφιερώσει για να ακούσετε χαλαρωτική μουσική 
και να οραματιστείτε την ημέρα και την εβδομάδα που 
θα ακολουθήσει. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο John 
Hopkins1, μόνο τριάντα λεπτά διαλογισμού ημερησίως 
μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του άγχους 
και της κατάθλιψης, αλλά για να έχει αποτέλεσμα 
μακροπρόθεσμα, είναι χρήσιμο να αφιερώνετε τον ίδιο 
χρόνο κάθε μέρα, για παράδειγμα, πρώτο πράγμα το 
πρωί ή τελευταίο το βράδυ - είναι πολύ πιο εύκολο να 
δημιουργήσεις νέες συνήθειες αν έχεις μια τακτοποιημένη 
ευέλικτη ρουτίνα! Βρείτε ένα άνετο μέρος για να καθίσετε, 
χωρίς να σας αποσπούν την προσοχή και αρχίστε 
μένοντας συγκεντρωμένοι στην αναπνοή σας. Αυτό θα 
σας βοηθήσει να χαλαρώσετε και να παρασυρθείτε σε ένα 
γαλήνιο μέρος.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ 
Αpps
Δεν είστε σίγουροι για το πώς θα εισέλθετε στη ζώνη του 
διαλογισμού; Υπάρχουν πολλές, χρήσιμες εφαρμογές 
για να σας βοηθήσουν να μείνετε ανέπαφοι από τoυς 
περισπασμούς, συμπεριλαμβανομένου του Headspace2. 
Το Ηeadspace διαμορφώθηκε όταν ο βρετανός 
σπουδαστής Andy Puddicombe εγκατέλειψε το πτυχίο 
του για να γίνει Βουδιστής μοναχός. Αφού ολοκλήρωσε 
την εκπαίδευσή του, ο Andy ήταν αποφασισμένος να 
διδάξει τον διαλογισμό και την ενσυναίσθηση σε όποιον 
μπορούσε. Και μετά τη γνωριμία του με τον έμπειρο 
επιχειρηματία Rich Pierson, η συζήτηση και η ανταλλαγή 
δεξιοτήτων οδήγησε στη γέννηση του Headspace. 
Το Headspace σας διδάσκει τα βασικά στοιχεία του 
διαλογισμού και της νοοτροπίας του μέσα από ένα βίντεο 
μικρού μεγέθους, χαλαρωτική αφήγηση και στοχαστικό 
διάλογο. Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν μια βασική 
έκδοση της εφαρμογής από το Apple store ή το Play Store.

Ευεξία
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Πηγές:
1John Hopkins University: www.mindful.org
2HeadSpace: www.headspace.com 
3Utah University: www.health.harvard.edu 
4 Segerstrom, S. and Sephton, S. (2010): Optimistic expectancies 
and cell-mediated immunity: The role of positive affect.  
Psychological Science, 21(3), pp. 448-55.



“Το πάθος μου είναι η Hot Yoga, 
η οποία εξασκεί διαφορετικά στυλ 

Yoga, συμπεριλαμβανομένης 
της Bikram σε εξαιρετικά υψηλή 

θερμοκρασία - πάνω από 32 
βαθμούς Κελσίου! Ασχολούμαι 
με αυτό το είδος για 15 χρονιά 

και την αγαπώ πολύ. Συνήθιζα να 
πηγαίνω σε μαθήματα yoga  

4-5 φορές την εβδομάδα όταν  
χόρευα και τη βρίσκω εξαιρετικά 

ωφέλιμη τόσο για το σώμα,  
όσο και για το μυαλό.” 

– Kristina Rihanoff,  
Forever Ambassador και 

Επαγγελματίας χορεύτρια
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ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 
Yogi
Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη από το 
Πανεπιστήμιο της Utah3 η γιόγκα μπορεί να βοηθήσει 
ένα άτομο να ρυθμίσει το στρες του με ένα τρόπο που 
είναι συγκρίσιμος με τον διαλογισμό, τη χαλάρωση 
και την κοινωνικοποίηση με φίλους. Υπάρχουν πολλοί 
διαφορετικοί τύποι γιόγκα, αλλά οι περισσότερες 
πρακτικές που ασκούνται συνδυάζουν σωματικές στάσεις 
με ελεγχόμενη αναπνοή και περίοδο βαθιάς χαλάρωσης. 
Η άσκηση πιστεύεται ότι βοηθά τους συμμετέχοντες 
να διαχειριστούν το άγχος και την κατάθλιψη, καθώς 
επίσης να είναι εξαιρετικά ευέλικτοι, να τονώσουν και να 
ενδυναμώσουν τους μυς και την υγεία του κυκλοφορικού.

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ 
θετικής σκέψης
Η ζωή αναπόφευκτα θα σας φέρει και κάποια άσχημα 
πράγματα στον δρόμο σας, αλλά ο τρόπος που θα 
αντιμετωπίσετε αυτά τα περιστατικά μπορεί να επηρεάσει 
τη συνολική σας ευεξία. Η Suzanne Sergerstrom4 μια 
ερευνήτρια θετικής ψυχολογίας λέει: “Οι αισιόδοξοι είναι 
γενικά τόσο ψυχολογικά, όσο και σωματικά υγιέστεροι.” 
Ένα άτομο με θετική νοοτροπία υποθέτει ότι η ευτυχία θα 
έχει αποτέλεσμα και ότι οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει 
μπορεί να ξεπεραστεί. Εάν βλέπετε τις συγκυρίες 
ως ευκαιρία να μάθετε και να αναπτυχθείτε και εσείς 
αναζητάτε συνειδητά την “πανοπλία”, η φωτεινή νοοτροπία 
σας θα επηρεάσει θετικά τη σωματική και ψυχική σας 
υγεία. Γιατί δεν το δοκιμάζετε;

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

Forever Aloe Vera Gel: Κωδ. 015
GR: 31.58   CY:26.74

Clean 9 Βανίλια: Κωδ. 475
Clean 9 Σοκολάτα: Κωδ. 476
GR: 133.39   CY: 112.94

F15 Beginner 1 & 2 (Βανίλια): Κωδ. 528
F15 Beginner 1 & 2 (Σοκολάτα): Κωδ. 529
F15 Intermediate 1 & 2 (Βανίλια): Κωδ. 532
F15 Intermediate 1 & 2 (Σοκολάτα): Κωδ. 533
F15 Advanced 1 & 2 (Βανίλια): Κωδ. 536
F15 Advanced 1 & 2 (Σοκολάτα): Κωδ. 537
GR: 168.45   CY: 142.64
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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.

Η Εύα και η Όλγα είναι απο μικρές στα γήπεδα. 
Ανακαλύψτε τη δική τους διαδρομή.
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Σαν δυο σταγόνες νερό! Στήριγμα η 
μία στην άλλη ή μπλεξίματα; 
Σαν δύο σταγόνες νερό εξωτερικά, 
πολύ διαφορετικές όμως ως 
προσωπικότητες. Τα μπλεξίματα 
αναπόφευκτα, όχι τόσο για εμάς, όσο 
για τους ανθρώπους γύρω μας (γέλια). 
Από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας 
είμαστε η Εύα για την Όλγα και η Όλγα 
για την Εύα. Στήριγμα λοιπόν, πάντα 
στήριγμα!

Μαζί στον αθλητισμό, αλλά και στην 
επαγγελματική σας ζωή. Υπήρξαν 
στιγμές που ο ανταγωνισμός να 
υπερέβη της αδελφικής αγάπης;
Δε νοείται αθλητής χωρίς 
ανταγωνιστικό πνεύμα, ανταγωνίζεσαι 
ακόμα και τον εαυτό σου. 

Ανταγωνισμός βέβαια υπάρχει θεμιτός, 
αλλά και αθέμιτος. Σε εμάς, τόσο μέσα, 
όσο και έξω από τα γήπεδα ίσχυε και 
ισχύει το πρώτο φέρνοντας πάντα 
θετικά αποτελέσματα. 

Η αγάπη, η σχέση και τα συναισθήματα 
που έχουμε η μια για την άλλη είναι 
τόσο δυνατά που δύσκολα μπορεί 
κανείς να τα κατανοήσει και σχεδόν 
αδύνατο να τα υπερβεί κάτι. Μέχρι 
στιγμής τα νικάει όλα!

Ο πειθαρχημένος τρόπος ζωής που 
βιώσατε ως αθλήτριες σας βοήθησε 
στην μετέπειτα ζωή σας; 
Σε όλα! Στην οικογένεια, στη δουλειά 
ακόμα και στη μεταξύ μας σχέση.

Πιο σκληρή η πραγματικότητα 
μέσα ή έξω από τα γήπεδα;
Σκληρή η πραγματικότητα και στις 
δύο περιπτώσεις. Στη μία όμως 
είναι θέμα επιλογής, ενώ στην 
άλλη επιβίωσης. Αυτό που κρατάμε 
εμείς είναι πως η ζωή στα γήπεδα 
μας δυνάμωσε και μας βοήθησε να 
αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες στη 
ζωή έξω από αυτά. 

Θα λέγατε ότι λειτουργείτε σαν 
δίδυμο ή ότι η μία «παρασέρνει» 
και την άλλη; Θα μπορούσατε ποτέ 
να απομακρυνθείτε η μια από την 
άλλη; 
Λειτουργούμε σαν δίδυμο. Δεν 
θα λέγαμε ότι "παρασέρνει", αλλά 
ότι δίνει ώθηση η μια στην άλλη. 
Όσο για το αν θα μπορούσαμε να 
απομακρυνθούμε; Όσο είναι στο χέρι 
μας, δεν περνάει ούτε σαν σκέψη στο 
μυαλό μας!

Πώς νιώθετε για το γεγονός 
ότι μοιάζετε τόσο πολύ; Το 
«εκμεταλλευτήκατε» ποτέ; 

 Εγώ προσωπικά πολύ τυχερή (γέλια) 
Το "εκμεταλλεύτηκα" στο έπακρον. Σαν 
μαθήτρια, σαν αθλήτρια αλλά και σαν 
έφηβη, η ομοιότητα μας λειτουργούσε 
σαν άσος στο μανίκι μου (γέλια).

 Κάπου εδώ φαίνεται και η διαφορά του 
χαρακτήρα μας. Δεν το τόλμησα ποτέ!

Καριέρα και παιδιά μπορούν να 
συνδυαστούν; 
Δύσκολος συνδυασμός. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις έως 
ακατόρθωτος. Η δική μας επιλογή 
να συνεργαστούμε με την Forever 
μας έδωσε τη δυνατότητα να τα 
συνδυάσουμε άριστα. Σπουδαίο για 
μια γυναίκα να μη μπαίνει στο δίλημμα 
αυτό, καριέρα ή παιδιά.

Υπήρξε κάποιο εμπόδιο που να σας 
προβλημάτισε πραγματικά; 
Απολύτως κανένα! Οι γονείς μας, μας 
αντιμετώπιζαν πάντα σαν ξεχωριστές 
προσωπικότητες φροντίζοντας να 
τονίζουν τα θετικά στοιχεία του 
χαρακτήρα της καθεμιάς έτσι ώστε η 
μία να θαυμάζει την άλλη και να μην 
επιτρέπει τα όποια εμπόδια να μας 
προβληματίσουν.

Σπουδαίο για μια 
γυναίκα να μη μπαίνει 
στο δίλημμα, καριέρα  

ή παιδιά.

Aνταγωνισμός βέβαια υπάρχει θεμιτός, 
αλλά και αθέμιτος. Σε εμάς, τόσο 
μέσα, όσο και έξω από τα γήπεδα ίσχυε 
και ισχύει το πρώτο φέρνοντας πάντα 
θετικά αποτελέσματα. 
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Ευεξία

Στη Forever γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί να δείχνουμε, αλλά και να νιώθουμε στα καλύτερά 
μας, Γι’αυτό και οι τελευταίες εξελίξεις έχουν σχεδιασθεί για να υποστηρίξουν το ευαίσθητο 

δέρμα γύρω από τα μάτια και τις βλεφαρίδες, για πιο λαμπερά, πιο ζωηρά μάτια. 
Αποτέλεσμα που θα διαρκεί για πολύ ακόμα και μετά την αφαίρεση του makeup.

Επαναπροσδιορίστε 
τον τρόπο που 

Δείχνετε και 
Νιώθετε Καλύτερα

Αποτελείται από πιο φυσικά, υψηλής 
ποιότητας συστατικά, το Sonya™ precision 
liquid eyeliner θα επαναπροσδιορίσει 
το βλέμμα σας, ενώ παράλληλα θα 
θρέφει την επιδερμίδα σας με ακόμα 
περισσότερα μαλακτικά συστατικά. Αυτό 
το πλούσιο, μαύρο eyeliner θα ταιριάξει 
άψογα με οποιαδήποτε πρωινή ή βραδινή 
σας εμφάνιση με ένα απλό πέρασμα. 

Αυτό το εύκολο στη χρήση πινέλο 
ακριβείας με το ευέλικτο βουρτσάκι βοηθά 
στον σχεδιασμό καθαρών γραμμών. Η 
εφαρμογή είναι ακόμα πιο απαλή χάρη 
στο βολικό και εύκολο στο κράτημα 
μολύβι έτσι ώστε να το κάνετε σωστά από 
την πρώτη φορά. 

Το να απλοποιήσετε τη διαδικασία του 
μακιγιάζ δεν ήταν το μοναδικό ζητούμενο.

To precision liquid eyeliner έχει 
επίσης 9 μαλακτικά συστατικά για 
να δείχνει υγιές το δέρμα σας.

Αυτή η μοναδική σύνθεση περιέχει 
την ωφέλιμη για το δέρμα αλόη 
βέρα, καστορέλαιο και έλαιο από 
ηλιοτρόπιο – ιδανικά για την απαλή και 
ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Αυτά 
τα φυσικά θρεπτικά συστατικά με τα 
πρόσθετα οφέλη τους καταπραΰνουν 
και ενυδατώνουν την επιδερμίδα σας. 
Το precision liquid eyeliner έχει επίσης 
Βιταμίνη Ε, ένα πλούσιο αντιοξειδωτικό 
που αποδεδειγμένα ανακουφίζει από την 
ξηρότητα. 

Μαλακό και εύκαμπτο, το Sonya™ 
precision liquid eyeliner εφαρμόζεται 
εύκολα χωρίς να τραβά το δέρμα σας. 
Στεγνώνει γρήγορα και διαρκεί για ώρες. 
Τέρμα στα λάθη στο μακιγιάζ ή στην 
ανανέωση της γραμμής κατά τη διάρκεια 
της ημέρας.

Απλό στη χρήση, ακουμπήστε απαλά το 
βουρτσάκι στην βάση της εσωτερικής 
γωνίας των βλεφαρίδων. Στη συνέχεια 
τραβήξτε αργά προς τα έξω στο άνω 
βλέφαρο. Για μια εντυπωσιακή πιο 
βραδινή εμφάνιση στην πόλη, τραβήξτε 
παραπάνω το μολύβι δημιουργώντας ένα 
επιβλητικό βλέμμα.

Σχεδιάστε αυστηρές γραμμές:

8
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Δεν πρόκειται απλά  
για να δείχνετε,  

αλλά και να αισθάνεστε  
στα καλύτερά σας.

Sonya™ precision liquid eyeliner: Κωδ. 569  GR: 21.99   CY: 21.10  
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Θρέψη 
από τη φύση

jojoba

αλόη

καταπραϋντικό

απολαυστικό
αγνόφυσικό φρουτώδες

για φίλημα

απαλό

Αποκτήστε χείλη για φίλημα χάρη στο Aloe Lips. 
Αυτό το πλούσιο balm περιέχει αλόη, jojoba και τρεις 
τύπους από κερί μελισσών που καταπραΰνει και 
περιποιείται τα σκασμένα και ξηρά χείλη.

www.foreverliving.com Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.Aloe Lips: Κωδ. 022  GR: 4.30   CY: 4.14  
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Φτάστε στα όρια της αντοχής σας με ένα αθλητικό 
ποτό με γεύση μούρων που περιέχει 5gr L-Αργινίνης, 
Βιταμίνη C που μειώνει την κόπωση και Βιταμίνη D 
που συνεισφέρει στην καλή λειτουργία των μυών – 
τολμήστε το!

Απίστευτη γεύση.
Μέγιστα αποτελέσματα.

www.foreverliving.com Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.
Argi+: Κωδ. 473  GR: 69.85   CY: 59.14  
Argi+ μπουκάλι: Κωδ. 10181  4.00
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Γρήγορα γεύματα χωρίς κόπο
“Όταν ακόμα έπαιζα rugby, έτρωγα σαν άλογο κούρσας, 
έπρεπε όμως να το κάνω αυτό για να διατηρήσω το 
βάρος μου και την ενέργειά μου σε υψηλά επίπεδα. 
Όταν αποσύρθηκα, έπρεπε να βρω έναν διαφορετικό 
τρόπο προσέγγισης σε σχέση με το φαγητό και το 2017 
αποφάσισα να ακολουθήσω μια vegan διατροφή.

Αποφάσισα να γίνω vegan το περασμένο καλοκαίρι λόγω 
μιας περιπέτειας που είχα με την υγεία μου που είχε ως 
αποτέλεσμα να νιώθω απελπιστικά  
ληθαργικός χωρίς καθόλου  

ενέργεια. Στράφηκα στα γλυκά για μία στιγμιαία ώθηση 
ενέργειας, αλλά πολύ γρήγορα τα σταμάτησα καθώς 
συνειδητοποίησα ότι μόνο η σωστή διατροφή θα βοηθούσε 
στην ανάρρωσή μου. Τα ενεργειακά μου επίπεδα αυξήθηκαν 
μόλις ξεκίνησα τη vegan διατροφή, η οποία βοήθησε και 
στο να μπορώ να ακολουθήσω το πρόγραμμα εκγύμνασης. 
Αναμφισβήτητα ήταν κάτι που άξιζε να κάνω εκείνο τον καιρό.

Πιστεύω ότι η διατροφή είναι σημαντική και προσωπικά 
είμαι οπαδός του σπιτικού φαγητού. Στην οικογένειά μου 
ετοιμάζουμε γρήγορα, εύκολα γεύματα και γενικότερα 
προσπαθούμε να μαγειρεύουμε γενναιόδωρες μερίδες έτσι 
ώστε να διαρκέσουν για όλη την εβδομάδα.”

φυσική κατάσταση 
Αποκτήστε τέλεια 

Ευεξία

O Ben Cohen, o Βρετανός πρώην άσος του rugby και FIT Ambassador στη Forever,  
μας δείχνει πώς μπορούμε με υγιεινή διατροφή, αλλά και εύκολες και απλές κινήσεις 

εκγύμνασης να μπούμε και πάλι σε φόρμα.

12

...συνέχεια από προηγούμενο τεύχος
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ΒυθισΕισ
ΕνδυναμώνΕι στΗθοσ, τρικΕΦαλουσ και ώμουσ

+  Κρατήστε την 
πλάτη σας ίσια

+  Τα πόδια να δείχνουν 
μπροστά

+  Λυγίστε τα γόνατά 
σας σε γωνία 90°

+  Λυγίστε τους αγκώνες σας και 
κάντε κάθισμα μέχρι τα χέρια σας 
να σχηματίσουν γωνία 90°

+  Ακουμπήστε 
τα χέρια σας 
στην άκρη 
του καναπέ

+  Δυσκολέψτε την 
άσκηση ισιώνοντας  
τα πόδια σας

ταλαντώσΕισ
ΕνδυναμώνΕι Γλουτουσ, 
κοιλιακουσ, ώμουσ και πλατΗ

+  Κρατήστε 
τους ώμους 
σας πίσω και 
τετραγωνισμένους

+   Tα πόδια 
ανοιχτά στο 
ύψος των 
γοφών

+   Δώστε μια 
ελαφριά κλίση 
στα γόνατά 
σας αλλά μην 
τα λυγίσετε 
πολύ

+  Αλλάξτε χέρι 
για ομαλή 
άσκηση

+  Kρατήστε το χερούλι 
του kettlebell με την 
παλάμη να κοιτάζει εσάς

+  Ακουμπήστε το χέρι 
σας στο γόνατό σας για 
να βοηθηθείτε και για 
ισορροπία. Αν θέλετε 
να δυσκολέψετε την 
άσκηση, απομακρύνετε 
το χέρι σας

+  Μην χρησιμοποιήσετε 
πολύ βαριά kettlebell

+  Στόχος σας είναι 
να φτάσετε το 
ύψος του στήθους

+  Χρησιμοποιήστε τα 
πόδια και τον κορμό 
σας για να αποκτήσετε 
δυναμική+   Ρίξτε το 

βάρος και 
πάλι στις 
φτέρνες σας 
καθώς θα 
χαμηλώνετε 
το kettlebell

+  Ξεκινήστε με το βάρος 
σας στις φτέρνες, αλλά 
χρησιμοποιήστε τη λεκάνη 
σας για να δώσετε ώθηση 
στο kettlebell* προς τα 
εμπρός

13

*αλτήρας



+  Χαλαρώστε ελαφρώς 
τα γόνατα

+  Χαμηλώστε τα 
βάρη προσεχτικά 
προς τα κάτω

+  Τα πόδια ανοιχτά στο 
ύψος των ώμων

+  Προσπαθήστε 
να βρίσκεται 
το γόνατό 
στο ύψος των 
δαχτύλων σας

+  Σταθείτε σε όρθια θέση

+   Κρατήστε το kettlebell 
με τα δυο χέρια

+  Επαναλάβετε την 
άσκηση κάνοντας 
μπροστινές άρσεις 
με τα βάρη

+   Οι αγκώνες 
θα πρέπει 
να είναι 
ελαφρώς 
λυγισμένοι

+  Σταθείτε όρθιοι με τους ώμους 
προς τα πίσω, στην άσκηση 
συμπεριλάβετε και τον κορμό σας

+  Κρατήστε από ένα 
kettlebell σε κάθε 
χέρι και κρατήστε τα 
στο πλάι

+  Ανεβάστε τους αλτήρες 
σιγά σιγά έως να 
φτάσουν παράλληλα 
στους ώμους

+  Είναι 
σημαντικό να 
χρησιμοποιείτε 
αλτήρες που 
μπορείτε να 
διαχειριστείτε 
για να μην 
προκαλέσετε 
τραυματισμούς 
στο σώμα σας

+  Μην επιλέγετε 
βαριά 
αλτηράκια διότι 
ενδεχομένως δεν 
θα μπορέσετε να 
ολοκληρώσετε 
τις ασκήσεις

πλΕυρικΕσ ΕκτασΕισ
ΕνδυναμώνΕι ώμουσ  
και σπονδυλικΗ στΗλΗ

BAθια καθισματα
ΕνδυναμώνΕι μΗρουσ, 
ποδια, ΓαμπΕσ, 
τΕνοντΕσ και Γλουτουσ

+  Κρατήστε την πλάτη σας ίσια καθώς 
θα χαμηλώνετε σε βαθύ κάθισμα

+   Κλειδώστε τους 
αγκώνες σας στα 
πλευρά σας

+  Κρατήστε 
το kettlebell 
μπροστά 
από το 
στήθος σας

 Ψητά ρεβίθιαμε μέλι
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Σε ένα σουρωτήρι ξεπλύνετε και στραγγίστε 100 γρ. 
ρεβίθια. Tοποθετήστε τα σε μια πετσέτα να στραγγίξουν 
και εν συνεχεία απλώστε τα σε μια κόλλα ψησίματος. 
Ψήστε στους 160οC περίπου 45 λεπτά έως ότου γίνουν 
τραγανιστά. Όσο τα ρεβίθια θα είναι ακόμα ζεστά, ρίχτε τα 

σε ένα μπολ με 1 κ.σ. λάδι καρύδας, 1 κ.σ. Forever Bee 
Honey, μια πρέζα κανέλας και μια πρέζα μοσχοκάρυδο. 
Σερβίρετε αμέσως ή τοποθετήστε τα σε δοχεία 
αεροστεγώς κλεισμένα για να έχετε ένα σνακ καθ’ οδόν.

 Ψητά ρεβίθια 

με μέλι

Εάν είστε vegan, 
δοκιμάστε να 

χρησιμοποιήσετε σιρόπι 
σφενδάμου ή αγαύης αντί  

για μέλι. 15
Forever Bee Honey: Κωδ. 207  GR: 19.38   CY:16.41



2017
Το αποτύπωμα του 

 για το
Ο παγκόσμιος οργανισμός Rise Against Hunger έχει ένα παγκόσμιο όραμα, έναν κόσμο 

δίχως πείνα. Προς αυτή την κατεύθυνση η αποστολή του είναι να παρέχει τροφή και βοήθεια 
στους ευάλωτους δημιουργώντας μια παγκόσμια δέσμευση και κινητοποιώντας και άλλους. 

Δεσμεύεται λοιπόν στον #2 Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, στο τέλος της 
πείνας έως το 2030. Και αυτό είναι δυνατό! 
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1,404,110 ζωΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΑν

56,2% 
νΕΟι

35% ΑνΑΠΤΥΞΗ 
ΠΑιΔιων & ΕφΗΒων 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕιΑ

11,6% 
ΠΑιΔιΑ ΚΑΤω 
Των 5 ΕΤων 

72,1 εκ. 
Γεύματα 

συσκευάσθηκαν 
παγκοσμίως

526,1 εκ. 
σε δωρεές

398,264 
Εθελοντές 

παγκοσμίως

56 εκ.
Παροχή άμεσης 

βοήθειας

ΚινητοποιώντΑΣ

πΑρΕΧοντΑΣ 
τροφη

ΕνδυνΑΜώνοντΑΣ 
τιΣ ΚοινοτητΕΣ

πΑρΕΧοντΑΣ 
ΕΚτΑΚτη ΒοηΘΕιΑ

4 
τροποι 

νΑ δώΣουΜΕ 
τΕλοΣ Στην 

πΕινΑ

815  
ΕΚΑΤΟΜ. 

άνθρωποι 
παγκοσμίως 

δεν λαμβάνουν 
επαρκή τροφή

ΜηδΕνιΚη πΕινΑ 
#2 Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης  

των Ηνωμένων Εθνών

προγρΑΜΜΑτΑ ΣιτιΣηΣ 
Προάγουν την εκπαίδευση και 

βελτιώνουν την υγεία

ΕνΑΣ ΣτουΣ ΕννΕΑ 
πηγαίνουν νηστικοί για ύπνο 

κάθε νύχτα 

ΣτοιΧΕιΑ

Κορυφαίοι συνεργάτες:

ADP • American Express • Broadcom Foundation 
• Catholic Relief Servises • CECP • Cisco • 

Forever Living Products • Hilton • JP Morgan 
Chase & Co • The Kraft Heinz Company 

Foundation • Novartis • Protiviti • Rotary 
International • The United Methodist Church • 

UnderArmour Global Philanthropy • United Airlines 
• Western Digital • Zambero

Και αυτό είναι δυνατό! www.riseagainsthunger.org 

Ανακαλύψτε
περισσότερα
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Η Running Team της Forever  
συμμετείχε για πρώτη φορά  
στον 13ο Διεθνή Μαραθώνιο  

«Μέγας Αλέξανδρος» με στόχο  
να συγκεντρώσουμε γεύματα.  

Η Forever Living Products Ελλάδος-Κύπρου  
έχει ήδη συσκευάσει το 2017  

100,000 γεύματα στη Θεσσαλονίκη  
και τον Σεπτέμβριο του 2018 θα  

συσκευάσουμε άλλα 100,000 γεύματα  
σε ένα μοναδικό event στην Αθήνα.  

Μαζί μπορούμε να κάνουμε  
τη διαφορά! 



Forever Aloe Vera Gel:  
Κωδ. 015  GR: 31.58   CY:26.74

Forever Lite Ultra  
Κωδ. 470  GR: 27.65   CY:23.42

Forever Vision:  
Κωδ. 235  GR: 23.06   CY:19.53

Forever Calcium:  
Κωδ. 206  GR: 28.57   CY:24.19

A   Αν και οι τροφές με υψηλή 
περιεκτικότητα σε ζάχαρη 

είναι απίθανο να κάνουν τη χάρη στο 
δέρμα σας, η συσχέτιση μεταξύ της 
κατανάλωσης σοκολάτας και της 
ακμής δεν έχει ακόμη αποδειχθεί. Η 
ισορροπημένη διατροφή από την άλλη 
πλευρά θα επηρεάσει θετικά την υγεία 
του δέρματός σας. Επιλέξτε τροφές 
με βιταμίνες που αγαπούν το δέρμα 
όπως βιοτίνη, νιασίνη και ριβοφλαβίνη, 
βιταμίνη Α, βιταμίνη C και ψευδάργυρο. 
Σας προτείνουμε να τρώτε άφθονο 
σπανάκι, ντομάτες, σπόρους 
κολοκύθας και μπρόκολο καθώς και το 
καθημερινό σας ποτήρι από Forever 
Aloe Vera Gel.

A   Αυτή η παλιά ιστορία δεν 
είναι εντελώς ψευδής, καθώς 

τα καρότα είναι μια εξαιρετική πηγή 
βιταμίνης Α, μιας θρεπτικής ουσίας 
που συμβάλλει στη διατήρηση της 
φυσιολογικής όρασης. Άλλα λαχανικά, 
όπως γλυκοπατάτες, μαρούλι, σκούρα 
πράσινα χόρτα και πιπεριές, είναι 
επίσης εξαιρετικές πηγές βιταμίνης Α. 
Αν ψάχνετε για ένα συμπλήρωμα που 
είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, δοκιμάστε 
το Forever Lite Ultra ή το Forever 
Vision.

A   Αυτή η συνήθεια μπορεί να 
ενοχλεί κάποιους, ωστόσο 

υπάρχουν λίγα στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η συνήθεια αυτή θα 
οδηγήσει σε αρθρίτιδα. Ακόμα, αντί να 
συντηρείτε τη συνήθεια, δυναμώστε 
τα οστά σας με τροφές πλούσιες σε 
ασβέστιο και βιταμίνη D. Αυτές οι 
βιταμίνες συμβάλλουν στη διατήρηση 
της υγείας των οστών και μπορούν να 
βρεθούν σε μανιτάρια (βιταμίνη D), τυρί 
(βιταμίνη D και ασβέστιο) φυλλώδη 
πράσινα λαχανικά (ασβέστιο). Θα 
μπορούσατε επίσης να δοκιμάσετε το 
Forever Calcium, ένα συμπλήρωμα 
που περιέχει βιταμίνη D, καθώς και 
ασβέστιο! 

Η κατανάλωση 
σοκολάτας ευθύνεται 
για σπυράκια;

E
To “σπάσιμο των 
δαχτύλων” είναι 
δυνατόν να μου 
προκαλέσει αρθρίτιδα;

EΤα καρότα θα με 
βοηθήσουν να έχω 
καλύτερη όραση;

E

Μπορείτε να θυμηθείτε πόσες φορές έχετε αναρωτηθεί για κάτι;  
Σήμερα θα καταρρίψουμε κάποιους κοινούς μύθους.

Ανακαλύψτε
περισσότερα
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περιέργεια
Η απάντηση στην 



Καθώς γιορτάζουμε τα 40 χρόνια της εταιρείας 
και ανυπομονούμε για το τι θα φέρουν τα 
επόμενα 40 χρόνια, σκεφτήκαμε πολύ το ποιοι 
ακριβώς είμαστε ως εταιρεία, και ακόμα πιο 
σημαντικό το ποιοι θέλουμε να γίνουμε.

H εταιρεία της 
Αλόης Βέρα

Πολλοί από εσάς θα περνάτε αυτό το 
στάδιο με την δική σας επιχείρηση. Το 
να χτίζετε το δικό σας brand μπορεί να 
εξελιχθεί σε μια συγκεκριμένη άσκηση 
που θα καθορίζει το ποιοι πρόκειται να 
γίνετε και τι μοναδικό θα φέρετε στην 
Forever επιχείρησή σας.
Σας προκαλώ, όπως προκάλεσα την 
ομάδα μου στο γραφείο, να πάρετε τον 
χρόνο σας να το σκεφτείτε. Ποιοι 
είσαστε; Tι προσφέρει η επιχείρησή σας 
που την καθιστά μοναδική; Ποια είναι η 
σφραγίδα σας; Η απάντηση σε αυτά τα 
ερωτήματα δεν είναι απαραίτητα 
εύκολη. Αλλά το συμπέρασμα αυτής της 
άσκησης θα έχει μια ξεκάθαρη αίσθηση 
του σκοπού και της κατεύθυνσης που 
θα ακολουθήσετε. Μπορεί ακόμα να 
βρείτε ένα προσωπικό μάντρα ή μια 
δέσμευση. Το λιγότερο που θα 
επιτύχετε, είμαι σίγουρος ότι θα τα 
καταφέρετε όπως εμείς, είναι να βρείτε 
που θα εστιάσετε.
Άρα, ποιοι είμαστε; Είμαστε μια εταιρεία 
προϊόντων, μια εταιρεία που προσφέρει 
την επιχειρηματική ευκαιρία, μια 
εταιρεία ελπίδας. Κάθε ένα από αυτά τα 
πράγματα αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό κομμάτι της επιχείρησής μας 

αλλά πραγματικά δεν λέει ΠΟιΟι 
είμαστε. ‘Eπρεπε να σκεφτούμε 
βαθύτερα. Ποιό είναι αυτό το κομματάκι 
μαγείας που κάνει τη Forever 
διαφορετική από τις άλλες εταιρείες; 
Ποιο είναι αυτό το ένα πράγμα που το 
κάνουμε καλύτερα; O τομέας που μας 
καθορίζει και κανείς άλλος δεν μπορεί 
καν να μας πλησιάσει;
Είμαστε η εταιρεία της Αλόης Βέρα.
Είμαστε ο μεγαλύτερος καλλιεργητής, 
παραγωγός και διανομέας της αλόης και 
των προϊόντων της σε όλο τον κόσμο. Η 
διαδικασία μας από το φυτό στο προϊόν, 
όπως είναι γνωστή, μας επιτρέπει να 
ελέγχουμε την ποιότητα και το κόστος 
της αλόης σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, διασφαλίζοντας ότι μόνο τα 
καλύτερα συστατικά της φύσης φτάνουν 
στην πόρτα σας για να βοηθήσουν εσάς 
και την οικογένειά σας να δείχνει και να 
αισθάνεται καλύτερα. Το παίρνουμε 
αυτό πολύ σοβαρά.
Τόσο σοβαρά που έχουμε αναλάβει 
σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία δυο 
χρόνια για να εκσυγχρονίσουμε τις 
φυτείες και τις εγκαταστάσεις 
παραγωγής μας για να κάνουμε χώρο 
στις νέες καινοτομίες – στο χυμό Aloe 

Vera Gel® χωρίς συντηρητικά, τον Aloe 
Berry Nectar® και Aloe Peaches®. Με μια 
πρωτοφανή ποσότητα αλόης σε κάθε ένα 
από τα καταπληκτικά προϊόντα, κάνουμε 
πράξη τα λόγια μας. Γιατί πιστεύουμε ότι 
δεν είναι αρκετό να αφήνουμε το brand 
μας, πρέπει να το ζούμε.
Χωρίς να αφήνουμε πάρα πολλά, υπάρχει 
μεγάλη ανυπομονησία για τον εορτασμό 
των 40 χρόνων και τα σχέδια για το 
μέλλον. Θα λατρέψετε αυτά που θα 
έρθουν αυτή τη χρονιά και θα μπορείτε 
περήφανα να λέτε ότι είστε μέλος της 
Εταιρείας της Αλόης Βέρα.

Συνεχίστε να χαμογελάτε,

Gregg Maughan
President, Forever Living Products
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www.foreverliving.com

το μέλλον 
ξεκινάει εδώ!
ο καθένας από εσάς έχει τους δικούς του προσωπικούς λόγους για να 
ξεκινήσει την επιχείρησή του με την Forever. Ενδιαφέρεστε και εσείς να 
ξεκινήσετε τη δική σας; Κάθε FBO έχει τη δική του ιστορία, η οποία μπορεί  
να εμπνεύσει και εσάς και να δώσει πνοή στα όνειρά σας. 

Η Forever Living Products Ελλάδος-Κύπρου είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ

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



2 ημέρες στην Θεσσαλονίκη! 
23 & 24 IOYNIOY 2018

Απολαύστε πολυτέλεια, διασκέδαση, εκπαίδευση 
και Success Day για 2 ημέρες στο  
Hyatt Regency Hotel!

Δημιουργήστε μια Νέα Ομάδα με σύνολο 4CC, με 
τουλάχιστον έναν Assistant Supervisor από αυτήν 
την νέα ομάδα, τους δυο μήνες του κινήτρου. 

Δημιουργήστε μια Νέα Ομάδα με σύνολο 10CC, 
με τουλάχιστον δυο Assistant Supervisor πρώτης 
γενιάς από αυτήν την νέα ομάδα, τους δυο μήνες 
του κινήτρου. 

Δημιουργήστε μια Νέα Ομάδα με σύνολο 20CC, 
με τουλάχιστον τρεις Assistant Supervisor πρώτης 
γενιάς από αυτήν την νέα ομάδα, τους δυο μήνες 
του κινήτρου. 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

ΕΠΙΠΕΔΟ 2

ΕΠΙΠΕΔΟ 3

• Εισιτήριο για το Success Day
• Εισιτήριο για την Εκπαίδευση «2day Training» 
• Αναγνώριση στην σκηνή στο Success Day Ιουνίου 2018

• Εισιτήριο για το Success Day
• Εισιτήριο για την Εκπαίδευση «2day Training» 
• Αναγνώριση στην σκηνή στο Success Day Ιουνίου 2018
•  1 διανυκτέρευση με πρωινό στο πολυτελές Hyatt Regency Resort

• Εισιτήριο για το Success Day
• Εισιτήριο για την Εκπαίδευση «2day Training» 
• Αναγνώριση στην σκηνή στο Success Day Ιουνίου 2018
•  1 διανυκτέρευση με πρωινό στο πολυτελές Hyatt Regency Resort
•  Επιλογή:   1 επιπλέον διανυκτέρευση στο πολυτελές Hyatt Regency Resort  

 ή 100  αξίας voucher για μεταφορικά.

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους στο www.foreverliving.gr

4 CC
ΝΕΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

10 CC
ΝΕΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

20 CC
ΝΕΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

1 Α/S

2 Α/S

3 Α/S

με

με

με

ΠΕΡΙοΔοΣ ΚΙνήΤΡου:  1 ΑΠΡΙλΙου – 31 ΜΑΐου 2018
Να είστε Ενεργός τον Απρίλιο και τον Μάιο.

ΤήλΕφωνΙΚΕΣ ΠΑΡΑγγΕλΙΕΣ

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

+357 22446390-4
Δευ-Παρ: 09.00-16.30

     ΘΕΣΣΑλονIΚή
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.

     λΕυΚωΣIΑ
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

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Επίπεδο 1

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & 
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΕΥΤΥΧΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΡΕΣΑΪΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ & ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
ΣΑΒΒΑΣ

ΔΑΣΑΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ & 
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΡΕΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &  
ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

THE FLYING START CHALLENGE

Κωνσταντινούπολη & 
Σμύρνη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΑΘΗ

ΑΝΕΖΗ ΓΕΡΜΑΝΙΔΗ ΝΟΒΕΛΑ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ & 
ΚΑΣΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΚΑΛΑΘΑ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & 
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΛΟΥΚΑ ΦΛΩΡΑ

ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ ΡΕΟΖΙΛΗ & 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
& ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΦΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 
ΚΑΛΛΙΤΣΑ

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ & 
ΠΑΝΤΑΖΑΡΑ ΑΝΘΗ

ΤΣΙΟΥΒΕΛΕΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ & 
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & 
ΛΑΜΠΡΟΣ

Οι Νικητές Επιπέδου 3 στην βράβευσή τους στην σκηνή του Success Day στην Τουρκία.

Κατά το Success Day στην Τουρκία

14

Αθήνα  23 & 24 Μαρτίου
Θεσσαλονίκη  30 & 31 Μαρτίου
Λευκωσία  13 & 14 Απριλίου

       theEvent
Η Forever ήρθε κοντά σας σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Κύπρο για να 
την γνωρίσετε!

#AloeMovement



ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙΑ

ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ & 
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ

ΓΚΟΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ & 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΜΙΧΑΗΛ

ΔΑΣΑΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ &  
ΓΚΙΑΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

EΥΣΤΑΘΙΟΥ STEVE

ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΘΕΡΓΙΑΚΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΕΥΤΥΧΗΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΑΛΑΘΑ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΑΝΝΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΝΙΚΗ

ΚΚΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ & ΑΡΙΣΤEΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΙΡΚΗ

ΚΟΥΡΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ &  
ΤΡΕΒΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ &  
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΛΟΥΚΑ ΦΛΩΡΑ

ΜΑΡΓΑΤΙΝΑ ΑΘΗΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΜΑΥΡΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ & 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΕΖΙΟΣ

ΜΠΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΓΩΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ & 
ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΤΣΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΟΤΟΥΡΗ ΠΕΡΜΑΝΘΟΥΛΑ

ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΠΡΕΝΤΙ ENKEΛEΪNTA ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

ΡΕΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΡΕΣΑΪΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ &  
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΡΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΖΙΝΙΕΡΗΣ 
ΜΑΡΙΟΣ

ΣΑΞΩΝΗ ΕΛΛΗ  & 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΑΛΙΤΣΑ

ΣΑΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΚΙΤΙΝΗ ΛΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΙΟΥΛΙΑ

ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &  
ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ

ΤΣΑΤΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & 
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ & 
ΠΑΝΤΑΖΑΡΑ ΑΝΘΗ

ΤΣΙΟΥΒΕΛΕΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ & 
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΙΡΙΜΠΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΣΟΥΓΓΑΡΑΚΗ ΚΑΛΟΥΔΑ (ΛΙΤΣΑ)

ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗ ANNA

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

XΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΙΚΟΣ

06/18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

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

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

6 ΤΕΤΑΡΤή «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 6.00–6.40 μ.μ. |  Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Αθήνα | Managers

6 ΤΕΤΑΡΤή «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 6.00–6.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

6 ΤΕΤΑΡΤή «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.20 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Κύπρος | Managers

8 ΠΑΡΑΣΚΕυή «Aloe & Bee Essentials» | 3.00–8.00 μ.μ. | 
Β. Τσολάκη & Κ. Λιάτσικος - Health & Beauty Experts | 
Είσοδος: 15€ | Αθήνα

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

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

13 ΤΕΤΑΡΤή Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.00–5.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 5.40–6.20 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Κύπρος | Managers

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

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

20 ΤΕΤΑΡΤή «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 6.00–6.40 μ.μ. |  Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Αθήνα | Managers

20 ΤΕΤΑΡΤή «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 6.00–6.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

20 ΤΕΤΑΡΤή «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.20 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Κύπρος | Managers

23-24 ΣΑΒΒΑΤο & ΚυΡΙΑΚή  
Εκπαιδευτικό διήμερο & Success Day  
Hyatt Regency Hotel | Θεσσαλονίκη

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

27 ΤΕΤΑΡΤή Παρουσίαση Γνωριμίας | 6.00–6.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Αθήνα | Managers 

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

27 ΤΕΤΑΡΤή Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.00–5.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 5.40–6.20 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 & 4 Ιουνίου.
*Είσοδος μόνο για FBO.

Μάρτιος

Manager
18% - 120cc

Assistant 
Supervisors
5% - 2cc

Supervisors
8% - 25cc

TSANTEKIDOU GKOUTIERA & 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕλλΑΔΑ

BEGIASHVILI JULIETA

CANTARINI SIMONE

CERVENOVA DOMINIKA

CHAILA PANAGIOTA

DISHA DHURATA

GEMA SOFIA

GIOUSOUF IMPRAM NOURNTAN

GKERKE KORINA

GUGUTISHVILI MELITA

ILIEVA HRISTINA

KALANDADZE TAMAR

KAPATAI CHRISTALLA

KENTRO REGKANA

KERVALISHVILI TINA

MULLER MARGARITA-ISABELLA

PAPADOPOULO PANAIT VIRGINIA

SHELLA ELJANA

SHKARINA OLGA

ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΜΠΑΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ

ΑΡΓΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΚΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΒΛΑΧΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΑΛΑΤΙΔΟΥ ΣΑΡΑ

ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΔΕΛΕΝΙΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΘΗ

ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΜΠΑΛΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΚΑΠΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΕΣΣΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗMHTΡΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ

ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΙΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΥΤΤΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΜΑΪΔΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΛΑΒΕΤΣΗ ΜΑΡΙΕΤΑ

ΜΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΜΕΓΚΟΥΣΟΓΛΟΥ ΖΩΗ

ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΟΡΡΙΣ ΚΑΛΕΜΠ

ΜΟΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

MOYKA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΟΥΜΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΜΠΑΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

ΜΠΕΤΧΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΠΗΛΙΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΠΙΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΙΣΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΟΡΜΠΟΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΕΛΛΑ

ΝΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΝΤΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΝΤΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΞΕΝΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΟΡΓΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΪΑ

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΣΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΣΧΟΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΛΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΡΕΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΣΑΡΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΣΕΛΕΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΣΙΔΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΤΡΑΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΤΣΑΜΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΣΑΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΒΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΣΙΚΡΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΩΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ

ΧΑΤΖΗΝΤΑΗ ΑΝΝΑ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΧΟΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΧΡΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΨΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚυΠΡοΣ

ADAMOU TERPSI

ARTEMI JENNIFER

BORISOVA BORISLAVA

Αναγνωρίσεις

βραβεύσεις

ΕλλΑΔΑ

VELEVA MARIYA

ΔΑΡΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΚυΠΡοΣ

PANCENCO NADEJDA (NADIA)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΡΟΥΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

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 ΠολΙΤή γΕωΡγΙΑ

2 ΠΑΠΑΐωΑννου ΙωΑννήΣ

3 ΚΑλΑΘΑ ΑΣΠΑΣΙΑ

4 ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & 
ΕΥΤΥΧΗΣ

5 ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & 
ΛΑΜΠΡΟΣ

7 ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΟΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

8 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

9 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

10 ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

11 ΣΚΙΤΙΝΗ ΛΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

12 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

13 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & 
ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ

14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

15 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

16 ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

17 ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

18 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

19 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ & 
ΚΑΣΤΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

20 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

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 ΠΑΠΑΐωΑννου ΙωΑννήΣ

2 ΠΕΡΙΚλή γΡήγοΡΙου 
ΠΑΡΑΣΚΕυή

3 ΧΑΤΖήγΙΑννή ΘΕοΔωΡΑ & 
λΑΜΠΡοΣ

4 ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΟΡΑ & 
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

5 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

7 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

8 ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & 
ΕΥΤΥΧΗΣ

9 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

10 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & 
ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ

11 ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

12 ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΑΙΚΕΤΕΡΙΝΗ

13 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ & 
ΚΑΣΤΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

14 ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

16 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

17 ΚΡΕΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

18 ΣΚΙΤΙΝΗ ΛΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

19 ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

20 ΚΟΡΑΒΟΣ ΒΑΪΟΣ

CHRISANTHOU FANI

CONSTANTIN MARINA

DILOVA DENITSA

DU MARRY JOY

IAKOVIDIS IVAN

KATSIOLOUDI NINA

SKOUFARAS LIZA

STRAVOLAH NADA

UNUZOVA RUKIE

ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΡΕΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΡΕΟΥ ΡΑΦΑΗΛ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΩΡΚΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΙΚΑΕΛΛΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ

ΚΑΛΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΚΑΤΖΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΜΑΡΩ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΝΩΛΗ ΓΙΩΤΑ 

ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΦΡΟΣΩ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ

ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΖΩΗ

✁

2 3

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.

1 νΤουλΑ ΜΑΡΙΑ

2 ΜΑΡΙνοΒΑ ΕλΕονοΡΑ &
φΙλΙοΣ ΣΠυΡοΣ

3 ΚΑυΚΑλΙΑΣ ΚωνΣΤΑνΤΙνοΣ 

1 ΠΑΠΑΔοΠουλοΣ ΒΑΣΙλΕΙοΣ

2 ΠΕΡΙΚλή γΡήγοΡΙου 
ΠΑΡΑΣΚΕυή

3 ΜΕλΕΤΙου ΕυγΕνΙΑ

 
 

 

ΠΑΠΑΐωΑννου ΙωΑννήΣ

ΕΠΙΠΕΔο 2 600 * / μήνα για 3 χρόνια

5CC CLUB 
Επιπεδο 1 (Ιαν-Μαρ 2018)

PAPADOPOULOS MARINA & 
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ & 
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΪΜΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΥΜΕΩΝ

ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ &  
ΚΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & 
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΕΖΗ ΓΕΡΜΑΝΙΔΗ ΝΟΒΕΛΛΑ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ

ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ &  
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ *Αναλυτικά οι όροι στην Πολιτική της Εταιρείας


