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 Dallas

  Ζήστε τη ζωή 
       σε όλες

 τις 
  εκφάνσεις της



μακριά

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.

H προσθήκη των φρούτων και των 
μούρων σας προσφέρουν ένα κύμα 

από αντιοξειδωτικά και βιταμίνες 
καθώς και όλα τα οφέλη του χυμού 

Forever Aloe Vera Gel®. 

Τώρα μπορείτε να έχετε πάντα 
μαζί σας τον αγαπημένο σας 

χυμό της αλόης.

Πλούσια γεύσ
η.

     Πολλαπλά οφ
έλη.

Μικρότερη συσ
κευασία.

Απολαύστε τα οφέλη 
και τη νόστιμη γεύση 

του Forever Aloe Berry 
Nectar™ και Forever 
Aloe Peaches™ στην 

μικρή, αλλά πανίσχυρη 
συσκευασία των 330ml!

Σύντομα 
διαθέσιμοι!
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να ανακτήσει την ομορφιά του θα ήταν 
δύσκολο και χρονοβόρο. 

Το σενάριο παραμένει το ίδιο όσον αφορά την 
επιχείρησή σας. Κάθε φορά που επικοινωνείτε 
με έναν υποψήφιο πελάτη σας, οργανώστε μια 
παρουσίαση για την επαγγελματική ευκαιρία ή 
ζητήστε από ένα άτομο της ομάδας σας να τον 
καθοδηγήσει, αυτό από μεριά σας είναι μια 
μικρή αλλά απαραίτητη δουλειά που σας 
βοηθά να συντηρείτε και να διατηρείτε κάτι 
πολύ όμορφο, την επιχείρησή σας. Αν δεν 
κάνετε κάτι μικρό κάθε μέρα το αποτέλεσμα θα 
σας αιφνιδιάσει, αφού θα το βρείτε μπροστά 
σας όταν θα έχετε να αντιμετωπίσετε έναν 
τεράστιο όγκο δουλειάς προκειμένου να 
τραβήξετε την επιχείρησή σας από τα μαύρα 
κατάστιχα. 

Την επόμενη φορά που θα νιώσετε ότι δεν 
κάνετε αρκετά, θα ήθελα να σκεφθείτε τον 
Manuel και το Southfork Ranch, το οποίο 
διατηρεί την ομορφιά και την κληρονομιά του. 
Μην θεωρήσετε ποτέ ότι ό,τι κατορθώνετε 
κάθε μέρα είναι μικρό ή άνευ σημασίας. Κάθε 
τι που κάνετε είναι κομμάτι από το χτίσιμο και 
την συντήρηση μιας επιχείρησης, η οποία έχει 
τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή σας και πολλών 
άλλων ακόμα.

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Το εκπληκτικό αρχοντικό του Ewing, το 
καταπράσινο γρασίδι και τα τέλεια 
περιποιημένα δέντρα κάνουν το Southfork ένα 
θαυμάσιο σκηνικό για το πάρτυ του Eagle 
Manager Retreat, όπου πολλοί από εσάς 
βρεθήκατε εκεί για να γιορτάσετε άλλο ένα 
κεφάλαιο στην ιστορία της επιτυχίας σας. 
Είμαι τόσο χαρούμενος που πολλοί από εσάς 
που παρακολουθήσατε πρόσφατα το Eagle 
Managers Retreat στο Dallas είχατε την 
ευκαιρία να επισκεφτείτε αυτή την τεράστια 
έκταση των 255 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ 
ΜΕΡΑ ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ,

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ 
ΚΑΤΙ ΑΞΕΧΑΣΤΟ 

Το Southfork Ranch κουβαλάει μεγάλη 
ιστορία. Ήταν το σκηνικό της θρυλικής 
σειράς Dallas και για εμένα απέδιδε άψογα 
το πνεύμα της ζωής στο ράντσο στη Δυτική 
Αμερική. Μια αγαπημένη μου ιστορία για το 
Southfork Ranch είναι μια που δεν είναι 
ευρέως διαδεδομένη και δεν έχει τη 
λάμψη, την πολυτέλεια και τη νοσταλγία 
από την τηλεοπτική σειρά που είναι 
συνδεδεμένη μαζί του.

Είναι η ιστορία του Manuel Rodriguez, του 
επικεφαλή κηπουρού του Southfork Ranch. 
Εργάζεται στο ράντσο από το 1967, όταν ήταν 

ακόμα νέος και φρόντιζε τα παρτέρια. Εάν 
έχετε επισκεφθεί το ράντσο θα έχετε δει 
σίγουρα τα αποτελέσματα της δουλειάς του. 
Είναι παντού, όπου κι αν κοιτάξετε, οι 
περιποιημένοι φράχτες, το καταπράσινο 
γρασίδι και τα πανύψηλα δέντρα αποτελούν 
απόδειξη της δουλειάς που κάνει κάθε μέρα.

Με μια τόσο μεγάλη έκταση να περιποιηθεί 
θα ήταν αδύνατον να κάνει όλες τις 
δουλειές κάθε μέρα. Έτσι τη μια μέρα 
κλαδεύει τους θάμνους, την επόμενη 
κουρεύει το γρασίδι ή επισκευάζει τυχόν 
ζημιές στον φράχτη. Για τον Μanuel, δεν 
υπάρχει η λέξη μικροδουλειά, κάνει από 
λίγο κάθε μέρα, καθιστώντας τον εαυτό του 
ανεκτίμητο για το ράντσο. Το χώμα κάτω 
από τα νύχια του και τα χέρια του 
αποδεικνύουν την αφοσίωσή του να κρατά 
το Southfork έναν υπέροχο και μαγικό 
τόπο. Το πιο σημαντικό είναι ότι η δουλειά 
του αποδεικνύει ότι κάνοντας λίγα 
πράγματα κάθε ημέρα με προσοχή 
μπορείς να δημιουργήσεις κάτι αξέχαστο. 

Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν ο Μanuel 
αποφάσιζε να σταματήσει να κάνει αυτό 
που κάνει και να κάνει κάτι λιγότερο; Στην 
αρχή μπορεί να μην το προσέξει κανείς. Με 
τον καιρό, όμως, το γρασίδι θα μεγαλώσει. 
Οι φράχτες δεν θα είναι φρεσκοβαμμένοι 
και επιδιορθωμένοι. Τα λουλούδια θα 
μαραθούν. Στο τέλος όλη η έκταση θα είναι 
σε πλήρη αποδιοργάνωση και το εγχείρημα 

Είμαστε πολύ τυχεροί στην Forever που έχουμε τόσα πολλά και 
όμορφα κτίρια και ακίνητα σε όλο τον κόσμο. Είχα πάντα πάθος 
με τη φύση, την αρχιτεκτονική και τις ιστορίες πίσω από τα μέρη 
που κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας. Όταν σκέφτομαι 
ποιο από όλα όσα αποκτήσαμε είναι το σημαντικότερο για εμένα, 
το Southfork Ranch μου έρχεται πάντα στο μυαλό.

Το λίγο 
που πάειμακριά



4

Ευεξία

Vegetarian
  

  σούπες 
  για την επ

οχή!
Όταν οι μέρες αρχίζουν να γίνονται ολοένα και μικρότερες και 
για να βγεις από το σπίτι αναζητάς το παλτό σου είναι σημάδι 
ότι μπαίνουμε και επίσημα στο Φθινόπωρο. Ο οργανισμός σας 
χρειάζεται κάτι δυναμωτικό, είτε για φαγητό το μεσημέρι είτε για 
ένα ζεστό δείπνο, ένα μπολ με σούπα σίγουρα θα σας τονώσει.

Διαλέξαμε για εσάς ορισμένες συνταγές κατάλληλες για 
Vegetarian με λαχανικά της εποχής.

ΜΕΡΊΔΕΣ 4

• 500 γρ. κολοκύθα σε κύβους

• 30 γρ. βούτυρο

• 1 κρεμμυδάκι κομμένο σε φέτες

• 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένο

• 700 ml ζεστό νερό

• 2 κύβους λαχανικών

• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ
ντομάτας

• 60 ml κρέμα

Αναμείξτε την κολοκύθα, το βούτυρο, 
το κρεμμύδι και το σκόρδο σε ένα 
μεγάλο μπολ. Καλύψτε το με ένα καπάκι 
ή διάφανη μεμβράνη, αφήνοντας ένα 
μικρό κενό για να φεύγει ο αέρας, 
στη συνέχεια τοποθετήστε το σε ένα 
φούρνο μικροκυμάτων και αφήστε το 
για επτά λεπτά.

Προσθέστε το νερό, τους κύβους 
λαχανικών και τον πελτέ ντομάτας 
στο μπολ και ανακατέψτε τα με ένα 
ξύλινο κουτάλι. Καλύψτε ξανά το μπολ, 
φροντίζοντας να αφήσετε ένα κενό, και 
μαγειρέψτε για άλλα 15 λεπτά ή έως 
ότου η κολοκύθα γίνει απαλή.

Ανακατέψτε ή βάλτε την σούπα στο 
blender μέχρι να ομογενοποιηθεί. 
Ανάψτε την εστία και ανακατεύετε με 
την κρέμα.

Εύκολη συνταγή κολοκυθόσουπας
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Vegetarian
  

  σούπες 
  για την επ

οχή!

ΜΕΡΊΔΕΣ 4

• Ένα μεγάλο κουνουπίδι κομμένο
σε μικρές φούντες

• 10 γρ. βούτυρο

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 1 πατάτα κομμένη σε κυβάκια

• 700 ml ζωμού λαχανικών

• 400 ml ημι-αποβουτυρωμένο γάλα

• 100 γρ.τσένταρ ψιλοκομμένο

Ζεσταίνουμε το βούτυρο σε μια 
μεγάλη κατσαρόλα. Προσθέστε το 
κρεμμύδι και τσιγαρίστε το για περίπου 
πέντε λεπτά ή μέχρι να μαλακώσει. 
Προσθέστε το κουνουπίδι, την πατάτα, 
τον κύβο λαχανικών και το γάλα. Ρίξτε 
τα καρυκεύματα και αφήστε το να 
βράσει. Μόλις πάρει βράση, μειώστε 
τη φωτιά και σιγοβράστε χωρίς καπάκι 
για περίπου τριάντα λεπτά ή μέχρι 
να μαλακώσει το κουνουπίδι και να 
μπορείτε να λιώσετε την πατάτα με το 
πίσω μέρος του κουταλιού.

Ανακατέψτε ή βάλτε την σούπα στο 
blender μέχρι να γίνει βελουτέ και 
κρεμώδης. Ρίξτε το μείγμα στην 
κατσαρόλα και προσθέστε το τυρί. Σε 
χαμηλή θερμοκρασία μέχρι να λιώσει το 
τυρί, τελειοποιήστε με τα καρυκεύματα 
και σερβίρετε.

ΜΕΡΊΔΕΣ 4

• 3 μεσαία πράσα, κομμένα σε φέτες

• 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

• 1 μεσαία πατάτα κομμένη

• 1 κρεμμύδι κομμένο

• 2 λίτρα ζωμού λαχανικών

•  Αλάτι και φρέσκο τριμμένο μαύρο
πιπέρι

Ζεστάνετε το λάδι στην κατσαρόλα. 
Προσθέστε το κρεμμύδι, τα πράσα και 
τις πατάτες και αφήστε τα για πέντε 
λεπτά σε μέτρια θερμοκρασία ή μέχρι να 
μαλακώσει το κρεμμύδι και τα πράσα. 

Προσθέστε τον ζωμό λαχανικών και 
αφήστε το να βράσει. Χαμηλώστε 
τη θερμοκρασία και αφήστε το να 
σιγοβράσει για δεκαπέντε λεπτά ή 
μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες. 
Αλατοπιπερώστε καλά και αφήστε την να 
κρυώσει.

Συνταγή για σούπα με 
 κουνουπίδι και τυρί

Συνταγή για σούπα με 
 πράσο και πατάτες

Καλή σας 
  απόλαυση!

Τις κρύες ημέρες και νύχτες του 
χειμώνα αναζωογωνηθείτε με το 
τσάι Aloe Blossom Herbal Tea



Faces of

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 κα Μαρία Κωνσταντινίδου μας άνοιξε 
το σπίτι της και μας χάρισε μια όμορφη 
συνέντευξη έχοντας πάντα στο πλευρό 
της τα χαμογελαστά παιδιά της.

ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΑ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ, ΕΝΩ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΓΩΝΙΑ 
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΣ ΚΟΣΜΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΣΑΣ. ΠΩΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ; 

 Χρειάζεται ισορροπία στη ζωή αν θέλεις να είσαι 
ευτυχισμένος, αν θέλεις να έχει νόημα η επιτυχία σου, 
"ζήσε τη ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της”. Την φράση αυτή 
τη δανείστηκα από κάποιον σοφό που δεν αναφέρεται το 
όνομά του ωστόσο πρεσβεύει τα ιδανικά μου και είναι η 
πηγή όλων όσων πέτυχα και συνεχίζω να πετυχαίνω στη 
ζωή μου. 

ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΕΤΕ ΚΑΤΙ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΑΣ 
ΖΩΗ, ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ; 

 Έχω πάρει συνειδητές αποφάσεις στη ζωή μου, εφόσον 
λοιπόν ήταν δικές μου επιλογές σε καμία περίπτωση δεν 
τις θεωρώ θυσίες. Κάποιοι λένε ότι η αγάπη μεταμορφώνει 
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ακόμα και τη θυσία σε χαρά. Έτσι ακριβώς κάθε μέρα που 
ξυπνάω και είμαι καλά, με χαμόγελο και ευγνωμοσύνη λέω 
“Δόξα Τω Θεώ”. H αγκαλιά των παιδιών μου και η ασφάλεια 
της δουλειάς μου, μειώνουν την έννοια του όρου «θυσία» που 
ενδεχομένως να έχω κάνει στη ζωή μου.

ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ;

 Η αλήθεια είναι ότι όταν βάζω κάτι στο μυαλό μου, πάντα 
στοχεύω στα υψηλότερα σκαλοπάτια της επίτευξής του. 
Ό,τι κάνω, το κάνω με όλη μου την ψυχή αλλιώς δεν το κάνω 
καθόλου. Ακολουθώ πάντα τρεις αξίες που θεωρώ ότι είναι 
άρρηκτα συνυφασμένες με την επιτυχία. Σκληρή δουλειά, 
συνέπεια και σταθερότητα. Στην οικογένειά μου ακολουθώ τις 
εξής αξίες: Αγάπη, κατανόηση και ευτυχία. Η διάρκεια αυτών 
των αξιών εγγυάται τον βαθμό της επιτυχίας. Τοίχο-τοίχο χτίζεις 
σπίτι και το σπίτι αποτελεί μια κοινότητα που αντιπροσωπεύει 
τον μικρόκοσμο του καθενός μας. Από εμάς εξαρτάται.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΑΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ;

 Μια συμβουλή από εμένα προς τα αγαπημένα μου παιδιά, 
την Χρυσοβαλάντη και τον Στέλιο είναι να μην συγκρίνουν 
τον εαυτό τους με τους άλλους. Είναι σπατάλη ενέργειας. Ο 
καθένας είναι μοναδικός και φέρει τα δικά του δώρα προς 
την ανθρωπότητα. Τα παιδιά μου δεν θα τα άλλαζα με τίποτα 
στον κόσμο! Είμαι πραγματικά περήφανη. Θα τους έλεγα 
ακόμα να αγαπούν τη ζωή και τους ανθρώπους και ότι δεν 
υπάρχουν όρια σε ό,τι μπορούν να καταφέρουν.

Η ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΟΡΦΟ ΤΟΠΟ ΣΑΣ ΤΑ ΧΑΝΔΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ. 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 
«ΚΡΥΜΜΕΝΟ» ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΧΩΡΙΟ;

 Τα Χανδριά είναι ο τόπος από τον οποίο κατάγομαι και 
κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί αναπολώ τα παιδικά μου 

χρόνια. Όμορφα παιδικά χρόνια! Οι γονείς μου παρόλο 
που δεν ήταν ακαδημαϊκά μορφωμένοι, ωστόσο είχαν 
κοινωνική μόρφωση κι έτσι κατάφεραν να προσφέρουν σε 
εμένα και στα αδέλφια μου καλή ανατροφή. Η ηρεμία και 
ο καθαρός αέρας, είτε κάθομαι στην αυλή των γονιών μου, 
είτε περπατάω στα μονοπάτια της φύσης με αναζωογονούν. 
Οι αμυγδαλιές, οι μηλιές και τα αμπέλια μου θυμίζουν 
τον παππού και την γιαγιά μου και συγκινούμαι. Το χωριό 
απεικονίζει την απλότητα και την ταπεινότητα που πρέπει να 
υιοθετούμε σε κάθε μας δυσκολία. Μια εικόνα χίλιες λέξεις 
λένε και γι’αυτό σας προσκαλώ να με επισκεφθείτε στον 
κρυμμένο μου παράδεισο.

ΤΙ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑΤΕ ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΝΕΤΕ;

 Η καλή παρέα για να μοιραζόμαστε όμορφες στιγμές. 
Επίσης η μαγειρική είναι η διαφυγή μου. Στην κουζίνα 
δημιουργώ, χαλαρώνω και ταξιδεύω νοερά. Μου αρέσει 
να πειραματίζομαι και να μαθαίνω καινούριες συνταγές για 
γλυκά και φαγητά. 

ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΦΕΡΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ;
 Ο κάθε χρόνος ξεκινά με όνειρα, στόχους, προσδοκίες και 

πάντα φέρνει και κάποιες εκπλήξεις. Καταρχάς εύχομαι υγεία 
σε όλο τον κόσμο και να εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες του. 

Για μένα κάθε νέος χρόνος ξεκινά με τα μαθήματα που 
πήρα από αυτόν που έφυγε. Θέτω πιο σοφούς στόχους 
και με θετική ενέργεια, πίστη και αγάπη εργάζομαι για 
να τους πετύχω. Κάθε νέα χρονιά ξεκινά με μια κενή 
σελίδα ενός βιβλίου 365 σελίδων. Στόχος μου είναι να 
δημιουργήσω ένα καλογραμμένο και αληθινό βιβλίο.

7



Ευεξία
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ALOE EVER-SHIELD DEODORANT STICK: Κωδ. 067  GR: 9.15   CY: 8.78
FOREVER BRIGHT TOOTHGEL: Κωδ. 028  GR: 8.90   CY: 8.54
ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP: Κωδ. 284  GR: 6.40   CY: 6.14
ABSORBENT-C: Κωδ. 048  GR: 17.96   CY: 15.20
FOREVER KIDS: Κωδ. 354  GR: 14.25   CY: 12.06
FOREVER SUPERGREENS: Κωδ. 621  GR: 43.70   CY: 37.00

FOREVER BEE POLLEN: Κωδ. 026  GR: 17.96   CY: 15.20
FOREVER GARCINIA PLUS: Κωδ. 071  GR: 43.30   CY: 36.67
FOREVER THERM: Κωδ. 463  GR: 39.44   CY: 33.40
FOREVER ALOE VERA GEL: Κωδ. 715  GR: 32.55   CY: 27.56
ALOE VERA GELLY: Κωδ. 061  GR: 18.30   CY: 17.56
FOREVER ACTIVE HA: Κωδ. 264  GR: 36.29   CY: 30.73

ΕΝΕΡΓΕΊΑ ΓΊΑ ΟΛΟΥΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΊΝΗ 
ΠΕΡΊΠΟΊΗΣΗ

Forever
Προτάσεις για

 ευεξία

Προστασία με ευχάριστο 
άρωμα όλη την ημέρα.

Περιποιείται, 
καταπραΰνει και 
ενυδατώνει το δέρμα.

Τονώνουμε το 
ανοσοποιητικό μας 

με βιταμίνη C.

Προστατεύουμε τα παιδάκια 
μας, μικρά και μεγάλα, με τις 
απαραίτητες ποσότητες βιταμινών 
και μεταλλικών στοιχείων.

Αίσθηση φρεσκάδας για αρκετή 
ώρα μετά το βούρτσισμα.
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ΜΠΕΊΤΕ ΣΕ ΦΟΡΜΑ

ΓΊΑ ΕΝΑ ΚΑΛΛΊΓΡΑΜΜΟ ΣΏΜΑ

ΕΝΥΔΑΤΏΣΗ

Προτάσεις για
 ευεξία Τα πράσινα που σας 

κρατούν σε φόρμα 
προσφέροντας στον 

οργανισμό τα θρεπτικά 
συστατικά από 20 

φρούτα και λαχανικά.

Μια υπερτροφή από την 
κυψέλη για να τονώσετε 
τον οργανισμό σας.

Συμβάλλει στη μείωση της 
μετατροπής των υδατανθράκων 

σε λίπος και επίσης λειτουργεί 
ως κατασταλτικό της όρεξης.

99,7% αγνό ζελέ 
αλόης βέρα για την 

στήριξη του πεπτικού 
συστήματος.

Υαλουρονικό οξύ για τους 
συνδετικούς ιστούς και τις 
αρθρώσεις.

Δροσίζει και καταπραΰνει 
στο λεπτό.

Η βιταμίνη Β που 
περιέχει θα βοηθήσει τον 
οργανισμό να μεταβολίσει 
τους υδατάνθρακες.



 

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.

Αντιοξειδωτικά 

   οφέλη!
Υπερτροφές που σας 

προσφέρει η φύση από 20 
φρούτα και λαχανικά.

30 φακελάκια στικ.



Αντιοξειδωτικά 

   οφέλη!

Ενώ το ξηρό δέρμα, η ανακούφιση από 
τις επιπτώσεις του ήλιου, η επούλωση 
του δέρματος, η οδοντική και στοματική 
υγιεινή, είναι μερικές από τις γνωστές 
τοπικές χρήσεις της αλόης, η πραγματική 
της δύναμη, έγκειται στα οφέλη της 
όταν καταναλώνεται εσωτερικά.



Σε λίγες ημέρες η Αθήνα θα φιλοξενήσει το 
σπουδαιότερο αθλητικό γεγονός με τη μεγαλύτερη 
απήχηση, τον 37ο Μαραθώνιο της Αθήνας,  
τον Αυθεντικό. 
«Ο Μαραθώνιος Αθηνών. Ο Αυθεντικός» είναι μια ετήσια διοργάνωση που λαμβάνει 
χώρα κάθε δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου. Πρόκειται για ένα πραγματικά μεγάλο 
γεγονός που φέρνει κοντά τους ανθρώπους, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 
εξωτερικό, επίσης προάγει το αθλητικό πνεύμα.

Ο Μαραθώνιος είναι αφιερωμένος στην μνήμη  
του Βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη

Αθήνας
37ος Αυθεντικός 

Μαραθώνιος

60.000 ΔΡΟΜΕΊΣ 
ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η Forever Living Products, η εταιρεία της Αλόης Βέρα, θα συμμετέχει για 
πρώτη φορά στην Ergo Marathon Expo, στην έκθεση του Αυθεντικού 
Μαραθωνίου της Αθήνας. 

Από την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου έως το Σάββατο 9 Νοεμβρίου θα μπορείτε να 
επισκεφτείτε το Pop-up Store της Forever, να δοκιμάσετε τα best sellers 
προϊόντα μας, να κάνετε τις αγορές σας, να κερδίσετε δώρα και να γνωρίσετε 
νέα προϊόντα. 

Έχετε δοκιμάσει τις τέσσερις γεύσεις των χυμών μας; 

Τότε θα πρέπει να περάσετε μαζί με τους πελάτες σας από το Aloe Bar μας, 
ενώ θα έχετε την ευκαιρία να μπείτε στην κλήρωση και μπορεί να είστε εσείς 
ο τυχερός που θα κερδίσει την αλόη βέρα μιας ολόκληρης χρονιάς.

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου: 13.00 - 20.00
Πέμπτη 7 Νοεμβρίου: 10.00 - 20.00 

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου: 10.00 - 20.00
Σάββατο 9 Νοεμβρίου: 10.00 - 20.00

• ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
• ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΣΜΑ
• ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 10ΧΛ
• ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5ΧΛΜ
• ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ανακαλύψτε
περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ,  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 5 ΑΓΩΝΕΣ:
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37ος Αυθεντικός 

Μαραθώνιος

60.000 ΔΡΟΜΕΊΣ 
ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ, ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΒΑΡΟΥΣ.

Aνεβάστε την ενέργειά σας στα ύψη

Παραμείνετε σε φόρμα

Κινηθείτε ελεύθερα
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επιλογές δώ
ρωνΦίνες

Έχετε την τάση να μην έχετε 
ιδέα τι δώρα θα κάνετε 
στις γιορτές; Δεν είστε οι 
μόνοι που η σκέψη ότι θα 
αγοράσετε ένα άχρηστο 
δώρο, που θα καταχωνιαστεί 
σε κάποιο ντουλάπι ή θα το 
κάνουν δώρο σε κάποιον 
άλλον, σας αγχώνει. Μπορείτε 
να επιλέξετε τον εύκολο 
δρόμο και να αγοράσετε μια 
δωροκάρτα, αυτό όμως είναι 
κάπως απρόσωπο.
Αν έχετε στερέψει από ιδέες ή αυτές που 
έχετε στερούνται φαντασίας δημιουργήστε 
ένα καλάθι που θα περιλαμβάνει προϊόντα 
που θα αντανακλούν την προσωπικότητα 
και τα ενδιαφέροντα του δέκτη. Είτε το 
δώρο σας απευθύνεται σε ένα άτομο που 
δημιουργεί τάσεις ή σε κάποιον που αναζητά 
την περιπέτεια, ο παρακάτω οδηγός θα σας 
βοηθήσει να προγραμματίσετε τις αγορές σας 
και να αφήσετε τις καλύτερες εντυπώσεις.

To κόλπο:
Κάντε δώρα βάσει της 
προσωπικότητάς τους

Lifestyle
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‘Ο μινιμαλιστής’

Κάνοντας αγορές για έναν  
μινιμαλιστή:

Υπάρχουν άνθρωποι που 
αρέσκονται στα απλά πράγματα της 
ζωής. Αν αυτό σας θυμίζει κάποιο 
πρόσωπο για το οποίο θα χρειαστεί 
να αγοράσετε κάτι, αναζητήστε ένα 
δώρο που θα είναι εύχρηστο.
Βρείτε έναν τρόπο που θα τους κάνετε να ασχοληθούν 
με την φροντίδα του δέρματος χωρίς κόπο. H σειρά 
της Forever’s Sonya™ daily skincare system 
συνδυάζει την αλόη με ισχυρά βότανα σε μορφή gel 
είναι ειδικά σχεδιασμένη για τα μεικτά δέρματα. Τα 
προϊόντα Forever’s Sonya™ refreshing gel cleanser, 
illuminating gel, soothing gel moisturizer και refining 
gel mask παρέχουν τέσσερα βήματα για να δείχνουν 
και να νιώθουν στα καλύτερά τους. Θα χαρίσετε στον 
αγαπημένο μινιμαλιστή σας μια υψηλής ποιότητος 
φροντίδα που περιλαμβάνει φυσικά συστατικά για 

μια εύκολη 
και απαλή 
καθημερινή 
διαδικασία. 
Τελειοποιήστε το 
κάνοντας ένα απλό 
αμπαλάζ χωρίς πολλά 
πολλά. Αυτό μπορεί να 
είναι μια υφασμάτινη τσάντα, 
οικολογική, για τα καθημερινά του 
ψώνια ή ένα καλάθι που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για τα άπλυτα. 

Επίσης μπορείτε να προσθέσετε στο καλάθι και μια 
ξεχωριστή εμπειρία, όπως ένα θεματικό εργαστήρι ή 
μαθήματα. Υπάρχει μεγάλη θεματολογία είτε αφορά 
την μαγειρική είτε μαθήματα κιθάρας. Αν επιλέξετε 
τα μαθήματα κιθάρας μπορείτε να τους αγοράσετε 
χορδές, πένα ή έναν μετρονόμο.

‘Ο περιπετειώδης’

Τι να πάρετε για τον fun της περιπέτειας:
Οι «εθισμένοι» στα ταξίδια σκέπτονται νύχτα μέρα 
τον επόμενο προορισμό τους και το αν θα έχουν τον 
κατάλληλο εξοπλισμό.
Μπορείτε να διευκολύνετε τον ταξιδιώτη της ζωής σας καλύπτοντας μια από 
τις ανάγκες του. Ξεκινήστε απαριθμώντας τα βασικά αντικείμενα που μπορεί 
να χρειαστεί κάποιος στη φύση όταν θα βρίσκεται μακριά από το σπίτι του 
για αρκετό διάστημα.

Αντί για το παραδοσιακό καλάθι, αγοράστε ένα σακίδιο πλάτης και γεμίστε 
το με τα απαραίτητα αντικείμενα που θα του είναι χρήσιμα σε κάθε ταξίδι.

Για τα δύσβατα μονοπάτια, μια ελαφριά κάλυψη από τον ήλιο που  
διπλώνεται εύκολα για να χωράει στην τσέπη είναι το προστατευτικό  
μαντήλι για τον λαιμό. Αυτό το μαντήλι είναι πολυχρηστικό,  
άλλοτε χρησιμοποιείται ως μπαντάνα, άλλοτε χρησιμοποιείται για  
τα μαλλιά, για προστασία από τον ήλιο, προστασία από την σκόνη  
και άλλα πολλά. Είναι το τέλειο δώρο προστασίας του δέρματος,  
για όποιον λατρεύει τις εξορμήσεις στη φύση. 
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‘Ο Τελειομανής’

Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά:

Μερικοί άνθρωποι 
θεωρούν ότι αν κάτι δεν 
γίνει με προσοχή στην 
λεπτομέρεια, τότε θα 
ήταν καλύτερα να μην 
γίνει καθόλου. Εξάλλου 
το να είναι κανείς 
λεπτολόγος δεν είναι 
και τόσο κακό εφόσον 
τα πράγματα γίνονται 
σωστά.
Αυτό το άτομο δεν θα το απασχολήσει 
ιδιαίτερα αν βγει λίγο εκτός 
προγράμματος προκειμένου να 
καλύψει τα βασικά και να μην αφήσει 
τίποτα στην τύχη του.

Αν αυτό σας θυμίζει κάποιο άτομο 
για το οποίο θα βγείτε για ψώνια, 
ξεκινήστε με ένα κουτί που θα 

3

ταιριάξει γάντι σε ένα σουπερ 
οργανωτικό άτομο, με προσοχή 
στην λεπτομέρεια, ένα κουτί 
οργάνωσης θα τον βοηθήσει να 
κρατήσει την τάξη.

Η σειρά περιποίησης της Forever 
που δρα στοχευόμενα είναι μια 
εξαιρετική επιλογή για να την 
βάλετε στο κουτί. Κάθε προϊόν 
της σειρά αυτής έχει σχεδιασθεί 
για να στοχεύει σε συγκεκριμένες 
περιοχές και λειτουργεί με παρόμοιο 
τρόπο με οποιαδήποτε άλλη σειρά 
περιποίησης. Επιλέξτε δυο ή τρία 
προϊόντα από την σειρά στοχευμένα 
στις δερματικές τους ανησυχίες. Το 
άτομο που θα λάβει αυτά τα δώρα θα 
σας ευγνωμονεί για τις επιλογές σας. 

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθεί 
σχολαστικά το ημερήσιο πλάνο. 
Άλλη μια καλή ιδέα θα ήταν να 
του δωρίσετε ένα πλάνο για να 
καταγράφει τις καθημερινές 

ενδυματολογικές επιλογές εκ των 
προτέρων. Θα εκτιμήσουν πολύ τον 
χρόνο που θα γλιτώσουν κατά την 
πρωινή ετοιμασία. Ολοκληρώστε 
το δώρο σας με χρωματιστά στυλό, 
μολύβια και χαρτάκια σημειώσεων.

‘Ο δοτικός’

Ίδανικά δώρα για 
ανθρώπους που τους 
αρέσει να κάνουν το καλό:

Τι θα αγοράζατε σε κάποιον 
που του αρέσει να προσφέρει 
στους άλλους; Βοηθήστε τον 
φιλάνθρωπο της παρέας σας να 
επιστρέψει το καλό με δώρα που 
βοηθούν στο να γίνει ο κόσμος 
ένα καλύτερο μέρος.
Μπορείτε να κάνετε μια δωρεά σε έναν 
φιλανθρωπικό σκοπό που τον ενδιαφέρει στο όνομά 
του. Οι περισσότεροι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 
σας παρέχουν αυτή την δυνατότητα και επιπλέον θα 
σας δώσουν μια κάρτα ή ένα πιστοποιητικό που θα 
μπορέσετε να προσθέσετε στο καλάθι σας και θα 
δείχνει που έγινε η δωρεά και το ποσό. 

Για να γεμίσετε το καλάθι αναζητήστε μικρά δωράκια 
από εταιρείες που συνεισφέρουν σε κάποιο σκοπό 

που κάνει καλό στην ανθρωπότητα. Για 
παράδειγμα υπάρχουν πολλές 
εταιρείες ρούχων, υποδημάτων 
και οπτικών που δωρίζουν ένα 
προϊόν σε όποιον έχει ανάγκη με 
κάθε αγορά σας. Άλλες εταιρείες έχουν 
δεσμευθεί να δωρίζουν ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό από τα κέρδη τους, κάθε 
χρόνο, σε κάποια φιλανθρωπική 
δράση ή περιβαλλοντικό οργανισμό. 
Τα προϊόντα που μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν αποτελούν 
ιδανική επιλογή δώρου για ένα 
ευαισθητοποιημένο άτομο. Τα 
ανοξείδωτα μπουκάλια νερού ή οι υφασμάτινες τσάντες 
για το σούπερ μάρκετ που δημιουργούνται από ανακυκλωμένα 
υλικά θα μπορούσαν να είναι μια από τις επιλογές σας. 

Ξέρατε ότι η Forever Living δωρίζει όλα τα έσοδα από 
κάθε Aloe Baby στον φιλανθρωπικό οργανισμό του Forever 
Giving; Χαρίστε ένα αξιολάτρευτο Aloe Baby της επιλογής 
σας και ενημερώστε τον δέκτη του δώρου ότι τα χρήματα 
θα διατεθούν αμέσως για τα παιδιά που έχουν ανάγκη 
σίτισης και για να προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον στα 
παιδιά σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε επίσης να κάνετε 
απευθείας μια δωρεά στον οργανισμό Forever Giving  
εξ’ ονόματος κάποιου άλλου στο ForeverGiving.com
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‘O δημιουργικός’

Μην παραλείψ
ετε

μια

Κάνοντας αγορές για το πιο ιδιαίτερο και δημιουργικό 
άτομο της ζωής σας:

Μην φοβηθείτε να τολμήσετε ένα 
δώρο έξω από τα συνηθισμένα 
για το δημιουργικό άτομο της 
παρέας. Μπορείτε να κάνετε 
την διαφορά επιλέγοντας κάτι 
που θα φέρει στο προσκήνιο την 
αντισυμβατικότητά του.
Το κυρίως δώρο σας μπορεί να είναι ένα ζευγάρι 
ακουστικά που απομονώνουν τους εξωτερικούς 
ήχους. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το 
να μπορείς να απομονωθείς από τα εξωτερικά 
ερεθίσματα, ακούγοντας μουσική που φέρνει 
έμπνευση και δημιουργικότητα. Ένα μπλοκ 
ακουαρέλας θα ήταν μια έξυπνη προσθήκη στο 
καλάθι του δώρου του. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα του 
έρθει η έμπνευση γι’αυτό φροντίστε να προσθέσετε 
και χρώματα! 

Σκεφθείτε επίσης μια τελική πινελιά έξω από τα 
καθιερωμένα. Προσωρινά μεταλλικά τατουάζ για ένα 
φεστιβάλ μουσικής θα ήταν σίγουρα κάτι ξεχωριστό, 
ένα εισιτήριο για μια γκαλερί ή μια νυχτερινή έξοδος. 
Για την δημιουργική γυναίκα το βλέμμα μπορεί να 
γίνει ακόμα πιο τολμηρό αν συμπεριλάβετε το μολύβι 
ματιών Sonya™ Precision Liquid Eyeliner. Το λεπτό 
και μαλακό βουρτσάκι είναι ιδανικό για καθαρές, 
αυστηρές γραμμές. 

Πιθανόν να έχει λίγο χώρο ακόμα στο καλάθι που 
θα χρειαστεί να καλύψετε. Ένας φακός για την 
κάμερα του smartphone κινητού θα τον βοηθήσει 
να εκφράσει την δημιουργικότητά του και τις 
φωτογραφικές του ικανότητες. Για κάποιον που 
του αρέσει να χαλαρώνει μόνος του, ένα μπλοκ 
ζωγραφικής για ενήλικες ή ένα σετ ξυλομπογιές θα 
γεμίσει όμορφα το κενό.

Ανεξάρτητα για τον ποιον πρόκειται 
να ψωνίσετε, μια μικρή έρευνα θα 
διευκολύνει κατά πολύ το έργο σας. 
Μια κρυφή ματιά στην ντουλάπα ή στα 
συρτάρια του γραφείου δεν θα ήταν 
υπερβολική εφόσον γίνεται με καλή 
πρόθεση – δεδομένου ότι γνωρίζετε 
αρκετά καλά το άτομο και δεν θα σας 
πιάσει στα πράσα. Ορισμένες σκόρπιες, 
αλλά στοχευμένες ερωτήσεις θα σας 
βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε το τοπίο! Η 
προσπάθεια αξίζει τον κόπο προκειμένου 
να χαροποιήσετε τον άνθρωπό σας με 
δώρα αγάπης που θα τα χρησιμοποιεί 
καθημερινά.

Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά:

αναγνωριστική
        έρευ

να
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SONYA™ DAILY SKINCARE SYSTEM Κωδ. 609  GR: 96.65   CY: 92.75
SONYA™ REFRESHING GEL CLEANSER: Κωδ. 605  GR: 26.65   CY: 25.57
SONYA™ ILLUMINATING GEL: Κωδ. 606  GR: 25.22   CY: 24.20
SONYA™ REFINING GEL MASK: Κωδ. 607  GR: 26.65   CY: 25.57

SONYA™ SOOTHING GEL MOISTURIZER: Κωδ. 608  GR: 29.19   CY: 28.01
SONYA™ PRECISION LIQUID EYELINER: Κωδ. 569  GR: 22.65   CY: 21.74
FOREVER SUN LIPS®: Κωδ. 462  GR: 4.44   CY: 4.26
ALOE SUNSCREEN LOTION: Κωδ. 617  GR: 23.55   CY: 22.60



Δικτύωσης
Μέσα

Κοινωνικής
Ανακαλύψτε
περισσότερα
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20% LIFESTYLE

Το lifestyle περιεχόμενο θα πρέπει να προσανατολίζεται στις αξίες σας 
και στην καθημερινότητά σας. Έχετε την ελευθερία να έχετε περισσότερο 
χρόνο με τα παιδιά σας στο σπίτι χάρη στην επιχείρησή σας; Τότε φροντίστε 
να κοινοποιείτε κάτι αστείο μαζί τους.

20% ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Η Forever επιχέιρησή σας σας επιτρέπει να εργάζεστε από όπου θέλετε 
και να την αναπτύξετε με τον δικό σας ρυθμό. Ενθαρρύνετε τους άλλους 
να θέλουν να μάθουν περισσότερα για την επιχείρησή σας και το ενδιαφέρον 
που παρουσιάζει. Δεν χρειάζεται να το κάνετε με λόγια, δείξτε τους τον 
τρόπο. 

20% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Θα χαρακτηρίζαμε αυτή την ενότητα ως «Γνωρίστε με καλύτερα». Τα 
social media δεν λειτουργούν με τη λογική της κοινοποίησης, αλλά είναι ένα 
περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν. Το να αλληλεπιδράτε με 
το κοινό και να συμμετέχετε είναι το κλειδί για να διατηρήσετε το ενδιαφέρον 
τους. 

20% ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το να μοιράζεστε τα προϊόντα είναι το πιο σημαντικό για την επιχείρησή 
σας. Προσκαλέστε και άλλους για να μάθουν περισσότερα για τα προϊόντα 
που αγαπούν τόσο.

20% ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Η ομάδα σας στην Forever είναι ο κύκλος σας, τα άτομα που σας 
υποστηρίζουν ακόμα και στη διαδικτυακή σας εικόνα. Μοιραστείτε με 
άλλους τα επιτεύγματα της ομάδας σας, για το πώς μπορούν να γίνουν 
και εκείνοι μέρος μιας ομάδας που δίνει αξία στη σκληρή δουλειά και στην 
αφοσίωση των άλλων. 

Το να μοιράζεστε τη δική σας ιστορία είναι εξίσου σημαντικό με το να αναπτύσσετε 
την επιχείρησή σας. Παρακάτω θα βρείτε μερικές ιδέες για το περιεχόμενο που 
μπορείτε να μοιράζεστε στα social media για να χτίσετε μια σταθερή και δυναμική 
επιχείρηση.



Εσείς που δεν καταφέρατε αυτή την χρονιά 
να εκπληρώσετε το Eagle, εύχομαι να 
στοχεύσετε σε αυτό το κίνητρο και να το 
εκπληρώσετε την επόμενη χρονιά. Εσείς 
που εκπληρώσατε τις προϋποθέσεις και 
επιλέξατε να ταξιδέψετε στην Pattaya για το 
EMR, ανυπομονούμε να σας δούμε!

Το να καταφέρετε να γίνετε Eagle είναι ένα 
καθοριστικό σημείο για την Forever 
επιχείρησή σας, αν και ξέρω ότι δεν είναι 
εύκολο. Όταν χαζεύετε στο κινητό σας και 
βλέπετε στις ενημερώσεις σας όλους 
αυτούς τους Eagles να διασκεδάζουν και να 
παρακολουθούν τα σεμινάρια του EMR, να 
θυμάστε ότι και η δική τους πορεία είχε τα 
πάνω και τα κάτω της όπως και για εσάς.

Για την ακρίβεια, δεν θα υπάρξει ποτέ 
περίοδος που η επιχείρησή σας δεν θα έχει 
τα πάνω και τα κάτω της. Η ερώτηση που 
πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας είναι: 
πόσο μεγάλες είναι οι διακυμάνσεις; Πόσο 
μεγάλα είναι τα εμπόδια στην επιχείρησή 
σας και πόσο εύκολο είναι για εσάς να τα 
προσπεράσετε και να αφοσιωθείτε στην 
ανάπτυξη της επιχείρησής σας; Όσο πιο 
βαθύ είναι το φαράγγι τόσο πιο δύσκολη και 
η αναρρίχηση. Από την άλλη πλευρά, αν το 
φαράγγι είναι ρηχό, θα βγείτε πιο εύκολα 
για να ξαναμπείτε στον σωστό δρόμο.

Εσείς λοιπόν πως αποφεύγετε τις παγίδες 
και τα βαθιά φαράγγια στις επιχειρήσεις 
σας; Το κλειδί είναι η ισορροπία. Σας 
συμβουλεύω να έχετε πάντα στο μυαλό σας 
τους τέσσερις πυλώνες, τις εγγραφές, την 
διατήρηση, την παραγωγικότητα και την 
ανάπτυξη. Δημιουργήσαμε αυτούς τους 
Πυλώνες ως την βασική δομή για όλους 
τους FBO που θέλουν να χτίσουν μια 
ισορροπημένη επιχείρηση που θα κρατήσει 
στον χρόνο.

Θα υπάρξει και ο μήνας που ο αριθμός των 
εγγραφών σας δεν θα σας ικανοποιεί. Αν 
όμως επικεντρωθείτε στην διατήρηση των 
πελατών σας και στα νέα μέλη της ομάδας 
σας ή ενθαρρύνετε τα μέλη της ομάδας να 
κυνηγούν τα νέα κίνητρα τα οποία θα 
στηρίξουν την παραγωγικότητά σας, θα σας 
βοηθήσει να ανακάμψετε. Πραγματικά, 
μπορεί να μην έχετε τόσα νέα μέλη όσα θα 
θέλατε, αλλά εξασφαλίζοντας ότι η 
υπόλοιπη επιχείρησή σας είναι υγιής και 
βιώσιμη, θα έχετε την ευχέρεια να μην πάτε 
καλά σε έναν από τους Πυλώνες κάποιο 
μήνα και πάλι να ευημερείτε.

Η συνέπεια είναι ακόμα ένα συστατικό της 
επιτυχίας για να ελιχθείτε στα πάνω και τα 
κάτω που θα σας φέρει η ζωή. Να 
παραμένετε σταθεροί στις προσπάθειές 

στους καλούς καιρούς αλλά και στις εποχές 
που θα είναι πιο απαιτητικές. Ας 
υποθέσουμε ότι θα έχετε 3 μήνες στην 
σειρά με ταχεία ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να 
σας βάλει στον πειρασμό να χαλαρώσετε 
για λίγο. Μην ενδώσετε στον πειρασμό, να 
είστε πάντα συνεπείς στην δέσμευσή σας. 
Αναλογιστείτε πόσο μακριά μπορείτε να 
φτάσετε βάζοντας κάθε φορά την ίδια 
προσπάθεια ακόμα και στις εποχές 
αφθονίας.

Όταν συνδυάζετε τη συνέπεια με την 
ισορροπία στην επιχείρησή σας, αποκτάτε 
την ώθηση να αντέξετε στα πάνω και στα 
κάτω. Αν το καταφέρετε αυτό θα γίνετε και 
εσείς Eagle και θα σας περιμένω να 
γιορτάσουμε μαζί στο κρουαζιερόπλοιο που 
θα διασχίζει τις Μπαχάμες για το EMR 
2020.

Συνεχίστε να χαμογελάτε,

Gregg Maughan
Πρόεδρος, Forever Living Products

Άλλο ένα καταπληκτικό Eagle Manager’s Retreat πέρασε 
στην ιστορία. Το συναίσθημα να είμαι ανάμεσα σε τόσους 
πολλούς Eagles στο Dallas ήταν υπέροχο. Οι εκπαιδεύσεις 
και η έμπνευση που μοιραστήκαμε θα μας κρατήσουν σε 
εγρήγορση τους τελευταίους μήνες της χρονιάς και θα μας 
προετοιμάσουν για περισσότερες επιτυχίες το 2020. 

Μην αφήσετε το

να γίνειπολύ βαθύ
φαράγγι
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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



 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• 18.00-18.30  Παρουσίαση Γνωριμίας
• 19.30-21.00  Αναγνωρίσεις & Νέα

 
 

 

18.00 - 21.00SAVE
THE

DATE

16
11
19

The Landmark Nicosia (πρώην Hilton Cyprus):  
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 98 Τ.Θ. 22023, 1516 Λευκωσία

Τιμή εισιτηρίου Success: 15   Τιμή προπώλησης εισιτηρίου: 7,5  έως 13/11/2019

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

 
 

 

#SUCCESSDAY

Σάββατο
The Landmark Nicosia  Κύπρος

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 14 1

2-5 Οκτωβρίου 2019

1

                    
 Συναντηθείτε με τους 

φίλους σας και ορίστε 
μια ημερομηνία με 
την ομάδα σας!

Πότε έχετε 

προγραμματ
ίσει 

      το δικ
ό σας

Παναγιώτης 
 Κοτρωνάρος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ  
& ΑΝΑΡΡΙΧΉΣΉΣ
Αρχηγός της πρώτης επιτυχημένης 
Ελληνικής αποστολής κατάκτησης της 
κορυφής του Everest & Διπλωματούχος 
Οδηγός βουνού  ;



✁

2 3

Non-ManagerTop 20Top 20

1. ΤΑΜΑΝΉ ΑΥΓΉ
2. ΜΠΑΡΜΠΙΣΉ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ &  

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΉΣ

Top

1. VELEVA MARIYA
2. ΛΙΑΔΑΚΉ ΟΥΡΑΝΙΑ

3. ΤΣΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΉΣ

Top

1.  ΠΟΛΙΤΉ ΓΕΩΡΓΙΑ

2.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΉΣ

3.   ΘΕΡΓΙΑΚΉ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & 
ΕΥΤΥΧΉΣ

4.   ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5.   ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

6.  ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7.   ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & 
ΛΑΜΠΡΟΣ

8.  ΣΚΙΤΙΝΗ ΛΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

9.  ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

10.   ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

11.  ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

12.  ΚΥΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.  ΤΑΜΑΝΗ ΑΥΓΗ

14.   ΚΚΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ &  

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 

15.   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 

16.  ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.  ΓΚΟΤΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

18.   ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 

19.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

20.  ΠΑΓΩΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

1.   ΠΕΡΙΚΛΉ ΓΡΉΓΟΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ

2.   ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ & 
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

3.   ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΉΣ

4.   ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & 
ΛΑΜΠΡΟΣ

5.  ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

6.   ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΕΥΤΥΧΗΣ

7.  ΣΚΙΤΙΝΗ ΛΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

8.  ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

9.   ΚΚΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ &  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 

10.  ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

11.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

12.  ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

13.   ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

14.  ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 

15.   ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16.  ΓΚΟΤΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

17.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 

18.  ΚΥΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

19.  ΠΑΓΩΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

20.  PATON FIONA 

Σεπτέμβριος
 2019

SUPERVISOR
8% - 25CC
ΕΛΛΑΔΑ
ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ

ASSISTANT 
SUPERVISORS
5% - 2CC
ΕΛΛΑΔΑ
ATANASOVA GALYA
BOLDOR ANDREEA ROXANA
CHAYKOVSKA OLHA
HELMESI GENTJAN
IVANOVA KAMELIYA
KHONDOKER MOMOHSIN
MESHI ALMA
YANKOVA KRASIMIRA
ΑΓΑΣ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΟΝΟΡΑ
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΑΔΩΡΟΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ

ΤΟΥΝΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΡΙΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΙΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΥΠΡΟΣ
AKKIDES ANDREAS
AUSTI AMANDA JANE
GRIGOROVA NINA
PETKOVA ANTOANETA
RICHTER DIRK
SAMMA REVEKKA
SAVVA EVDO
SIMONA LIONTESCU
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΙΔΗΣ ΖΗΝΩΝΑΣ
ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΚΙΑΤΗ ΤΖΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΤΡΕΑ
ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

5CC CLUB
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
ΕΛΛΑΔΑ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΜΟΡΦΟΥΛΑ
ΔΡΙΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΥΖΑΝΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ 2
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3
ΕΛΛΑΔΑ
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ &  
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ &  
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΑΛΑΓΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΟΥΡΚΑ ΖΩΗ 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΡΑΚΑΦΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΕΡΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΕΡΤΣΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΥΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΛΙΝΑΡΔΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΠΙΕΡΙΝΑ
ΜΠΑΓΚΟΥΑ ΖΩΗ
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΟΥΣΩ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΛΠΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ
ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΤΑΓΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΖΑΤΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΖΙΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σεπτέμβριος 2
019

Σεπτέμβριος 2
019

Σεπτέμβριος 2
019

Σεπτέμβριος 2
019

12/19 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1
ΚΥΠΡΟΣ
ΣΚΙΤΙΝΗ ΛΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΑΣΑΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25cc Club
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΠΙΠΕΔΟ 1
ΕΛΛΑΔΑ
ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ & ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

50cc Club
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

2 ΔΈΥΤΈΡΑ Εκπαίδευση «Προϊόντα, Λιανική & Φροντίδα Πελατών» | 
5.00–8.00 μ.μ. | Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

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

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

4 ΤΈΤΑΡΤΗ «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Κύπρος | Managers

9 ΔΈΥΤΈΡΑ Εκπαίδευση «Προϊόντα, Λιανική & Φροντίδα Πελατών» | 
5.00–8.00 μ.μ. | Δωρεάν Είσοδος* | Αθήνα | Managers

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

11 ΤΈΤΑΡΤΗ Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.45–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Αθήνα | Managers 

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

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

14 ΣΑΒΒΑΤΟ Εκπαίδευση «First Steps To Manager» | 
9.00 π.μ.–2.00 μ.μ. | Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

16 ΔΈΥΤΈΡΑ Εκπαίδευση «First Steps To Manager» | 
4.00–8.00 μ.μ. | Δωρεάν Είσοδος* | Αθήνα | Managers

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

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

18 ΤΈΤΑΡΤΗ «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Κύπρος | Managers

25 -26 ΚΛΈΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΑΡΓΙΑΣ

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας σε 
Αθήνα,  Θεσσαλονίκη, Κύπρο, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. 
Ημέρες Προσαρμογής 2, 3 & 4 Δεκεμβρίου.
*Είσοδος μόνο για FBO.


