
Οκτώβριος 2019 / Τεύχος 20ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ

Faces of
6
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Αγνόισχυρό
Forever Aloe 

      Vera G
el ®

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.

Πιείτε τα οφέλη του  
Forever Aloe Vera Gel®.

Ο χυμός αλόης μας περιέχει 99,7% αγνού 
ζελέ αλόης βέρα χωρίς συντηρητικά για να το 

απολαύσετε ό,τι πιο κοντινό στη φύση! Το  
Forever Aloe Vera Gel® υποστηρίζει το 
πεπτικό και το ανοσοποιητικό σύστημα, 

ενώ βοηθά στη μέγιστη απορρόφηση των 
θρεπτικών συστατικών.

Τώρα διαθέσιμο σε συσκευασία 
ενός λίτρου ή 330ml!

και

Forever Aloe verA Gel: 
Κωδ. 715  GR: 32.55   CY: 27.56

Forever Aloe verA Gel MINI (12 τμχ): 
Κωδ. 71612  GR: 130.15   CY: 110.21
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οικογένεια της Forever ή αποκτάται ένα 
νέο πελάτη βάζετε ακόμα ένα καρφί, 
προσθέτετε ακόμα ένα τούβλο στην σκεπή 
ή ακόμα έναν μεντεσέ στις πόρτες. Αν 
διαλέγετε τον εύκολο δρόμο για να 
πετύχετε γρηγορότερα τους στόχους σας, 
η ποιότητα της δουλειάς σας θα υστερεί 
και θα εύχεστε να είχατε επιλέξει να 
χτίσετε την επιχείρησή σας σε πιο γερά 
θεμέλια.

Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος προς την 
επιτυχία. Θα υπάρξουν βεβαίως στιγμές 
στο ταξίδι σας που θα μπείτε στον 
πειρασμό να κόψετε δρόμο, αλλά θα 
χρειαστεί να θυσιάσετε αυτό που θέλετε 
πιο πολύ από κάτι που θέλετε τώρα. Να 
είστε προσεχτικοί. Κάθε μέρα είναι μια νέα 
ευκαιρία για να βάλετε πιο γερές βάσεις 
στη ζωή σας. Λιθαράκι, λιθαράκι, θα 
χτίσετε μια επιχείρηση για την οποία θα 
είστε περήφανοι, και που θα αντέξει στο 
πέρασμα του χρόνου.

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Μια ημέρα ο ξυλουργός είπε στο αφεντικό 
του ότι ήρθε η ώρα να συνταξιοδοτηθεί 
ώστε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο 
στην οικογένειά του τα επόμενα χρόνια.

Το αφεντικό του τον παρακάλεσε, σαν 
προσωπική χάρη, να χτίσει ακόμα ένα 
σπίτι. Ο ξυλουργός συμφώνησε και 
ξεκίνησε την δουλειά. Αλλά δεν το έκανε 
με όλη του την καρδιά. Μετά από τόσα 
χρόνια δουλειάς και μόχθου το μόνο που 
ήθελε ήταν να κάνει την δουλειά του και να 
απολαύσει την συνταξιοδότησή του.

Από τη βιασύνη του για να τελειώσει το 
σπίτι, ο ξυλουργός κατέφυγε σε 
προχειροδουλειές. Έκοψε τις γωνίες 
βιαστικά και χρησιμοποίησε φθηνά υλικά. 
Τελικά το σπίτι στήθηκε αλλά ποιοτικά 
απείχε παρασάγγας από ότι είχε φτιάξει ο 
ξυλουργός και για τα οποία ήταν 
υπερήφανος. 

Το αφεντικό του επέστρεψε για να 
επιθεωρήσει το σπίτι και να δώσει την 
έγκρισή του για το έργο. "Αυτό είναι το 
σπίτι σου. Είναι το δώρο μου προς εσένα 
για όλα αυτά τα χρόνια σκληρής 
δουλειάς".

Ο ξυλουργός, φυσικά, σοκαρίστηκε και 
απογοητεύθηκε. Αν ήξερε ότι έχτιζε το 

δικό του σπίτι, θα είχε κάνει πολύ 
διαφορετικά πράγματα. Ήταν όμως πολύ 
αργά για να ξαναρχίσει.

Όπως και ο ξυλουργός, χτίζετε την 
επιχείρησή σας μέρα με τη μέρα. Την 
χτίζετε έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει το 
ποιοι είστε; Eίστε περήφανοι; Θα αντέξει 
στο πέρασμα του χρόνου;

H Forever υπάρχει πάνω από 41 χρόνια 
επειδή χτίστηκε σε γερά θεμέλια. Χτίστηκε 
μέσα σε μια νύχτα, αλλά με μια 
προσεχτική και καλά υπολογισμένη ματιά 
για να κάνουμε την επιχείρηση όλο και πιο 
δυνατή μέρα με τη μέρα. Μπορεί να μην 
είναι η πιο πομπώδης εταιρεία στον κλάδο, 
αλλά είναι γερή, σταθερή και έτοιμη να 
ανταπεξέλθει σε όσα έρθουν τα επόμενα 
40 χρόνια και πέρα.

ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ, 
ΧΤΙζΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ 

ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ.

Σκεφθείτε τι είδους ζωή και επιχείρηση 
θέλετε να χτίσετε. Κάθε φορά που 
καλωσορίζετε έναν νέο συνεργάτη στην 

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία για έναν 
ξυλουργό που όλη του την καριέρα έχτιζε σπίτια. Θα 
μου πείτε τώρα τι σχέση έχει το χτίσιμο των σπιτιών με 
την επιχείρησή μας; Συνεχίστε το διάβασμα. Νομίζω ότι 
αυτή η ιστορία θα έχει την ίδια απήχηση και σε εσάς.

Δημιουργήστε
 κάτι

για το οποίο
 θα είστε

περήφανοι
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Η επιστήμη πίσω από ένα 
χαμόγελο 
Δεν υπάρχει τίποτα πιο μαγικό από ένα χαμόγελο. Στην 
πραγματικότητα, αν υπάρχει κάτι που έχει ανακαλύψει η 
επιστημονική κοινότητα, είναι το γεγονός ότι το 
χαμόγελο έχει θετική επίδραση σε εσάς και στους γύρω 
σας. Οι έρευνες έδειξαν ότι το χαμόγελο όχι μόνο 
μπορεί να μας ανεβάσει τη διάθεση, αλλά μας κάνει και 
πιο ελκυστικούς στους γύρω μας – ποιος δεν θα το 
ήθελε αυτό; Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή όταν μιλάμε 
για τη δύναμη ενός χαμόγελου. 

Το χαμόγελο είναι φυσικό 
αντικαταθλιπτικό
Όταν χαμογελάτε, ο εγκέφαλος απελευθερώνει χημικές 
ενώσεις που ονομάζονται νευροδιαβιβαστές, όπως η 
ντοπαμίνη, σεροτονίνη και ενδορφίνες. Η σεροτονίνη 
ανεβάζει τη διάθεσή σας, ενώ οι ενδορφίνες σας 
χαλαρώνουν και σας χαρίζουν ευεξία. Οι χημικές 
ενώσεις που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο όταν 
χαμογελάτε είναι ευεργετικές τόσο για τη φυσική, όσο 
και για την ψυχική σας κατάσταση.

ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 
ΟΤΑΝ ΧΑΜΟΓΕΛΑΤΕ ΕΙΝΑΙ 
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ, 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ψΥΧΙΚΗ ΣΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 

χαμόγελο
Τι κρύβεται
πίσω από ένα

Ευεξία
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Το χαμόγελο σας κάνει πιο 
ελκυστικούς
Γνωρίζατε ότι όταν χαμογελάτε γίνεστε πιο 
ελκυστικοί; Σύμφωνα με δημοσιευμένη έρευνα 
στο Journal Neuropsychologia, γίνεστε πιο 
ελκυστικοί όταν χαμογελάτε. Αυτό συμβαίνει 
επειδή όταν βλέπετε ένα χαμογελαστό 
πρόσωπο ενεργοποιείται ένα μέρος του 
εγκεφάλου που σχετίζεται με την επιβράβευση, 
και όταν βλέπετε ένα άτομο να χαμογελάει σας 
δίνει μια αίσθηση ικανοποίησης. Άλλες έρευνες 
δείχνουν ότι τόσο οι άντρες, όσο και οι 
γυναίκες έλκονται πιο πολύ από άτομα που 
χαμογελούν και έχουν μια επαφή με τα μάτια.

Το χαμόγελο μπορεί να 
βοηθήσει ακόμα και όταν  
δεν έχετε διάθεση
Ενώ πολλοί από εμάς θεωρούμε ότι το 
χαμόγελο είναι η αντίδραση θετικών 
συναισθημάτων που νιώθουμε, έχει αποδειχθεί 
ότι εάν αποφασίσετε να χαμογελάσετε ακόμα 
και όταν δεν έχετε διάθεση, τότε αυτή αμέσως 
θα αλλάξει. Οι έρευνες δείχνουν ότι 
αναγκάζοντας τον εαυτό σας να το κάνει αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση 
ενδορφινών που παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διάθεσή σας. Απλά χαμογελώντας ξεγελάτε τον 
εγκέφαλό σας. Ο Βουδιστής συγγραφέας Thich 
Nhat Hanh το έθεσε σωστά όταν είπε ενώ το 
χαμόγελο πηγάζει από το συναίσθημα της 
χαράς, κάποιες φορές το ίδιο το χαμόγελο 
μπορεί να αποτελέσει την πηγή της ευτυχίας.

Το χαμόγελο είναι μεταδοτικό
Όταν θέλετε να μεταδώσετε την ευτυχία και σε 
άλλους, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το 
χαμόγελο. Σε μια έρευνα, ζητήθηκε από τους 
συμμετέχοντες να κάνουν μορφασμό κάθε 
φορά που έβλεπαν κάποιον να χαμογελάει. Πιο 
εύκολο να το λες, παρά να το κάνεις. Η θέα 
ενός ανθρώπου που χαμογελάει, δημιουργεί 
την αυτόματη αντίδραση να χαμογελάσουμε 
πίσω. 

Χαμογελάστε περισσότερο 
και εκμεταλλευτείτε τα οφέλη
Αφήστε το χαμόγελο σας να λάμψει και δείτε 
πώς θα αλλάξει ο κόσμος γύρω σας. Κάνοντας 
μια συνειδητή προσπάθεια να χαμογελάτε 
περισσότερο, θα διαπιστώσετε ότι θα νιώσετε 
πιο χαρούμενοι, πιο υγιείς και η καλύτερη 
version του εαυτού σας. 
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ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΗθΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΥΚΟΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑθΜΟ. 
ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ, ΠΟΛΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΠΟΛΛΗ 
ΧΑΡΑ, ΠΟΛΥ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ 
ΠΩΣ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟ; 

 Δεν είναι δύσκολο για μένα και αυτό 
έπαιξε μεγάλο ρόλο το γεγονός οτι 
είμαι το πρώτο παιδί μιας πολύτεκνης 
οικογένειας. Μεγαλώνοντας σε μια 
πολυμελή οικογένεια σίγουρα μαθαίνεις 
να προσφέρεις ένα χέρι βοηθείας στη 

μητέρα σου και πολλά από όσα έχω 
μάθει στην πατρική μου οικογένεια τα 
υιοθετώ κι εγώ με την μόνη διαφορά 
πως γίνομαι και εγώ πολλές φορές παιδί 
κάτι που ενθουσιάζει πολύ τα παιδιά μου 
αλλά και τους φίλους μου. Εννοείται 
όμως πως για μια σωστή ανατροφή 
υπάρχουν τα όρια και οι κανόνες. 

ΠΕΡΙΓΡΑψΤΕ ΜΑΣ ΛΙΓΟ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ. 

 8 διαφορετικοί μοναδικοί χαρακτήρες 
μεγάλη υπόθεση αυτό. Καμία φορά 

απορώ κι εγώ πως τα βγάζω πέρα. Δύο 
παιδιά που έχουν μπει για τα καλά στην 
εφηβεία προσπαθώντας να κτίσουν τη 
δίκη τους ταυτότητα. Αυτό σημαίνει 
διακυμάνσεις στη διάθεση και στις 
αντιδράσεις. Άλλα δύο παιδιά στις 
ηλικίες 8 με 9 που έχουν ένα δυναμικό 
χαρακτήρα και αναζητούν να μάθουν τα 
πάντα. Κάποιες φορές αντιδρούν με ότι 
λέμε αλλά πάλι θα βρουν το τρόπο να 
σε κάνουν να τρελαθείς με τον έξυπνο 
τρόπο που σκέφτονται. Παρόλα αυτά 
είναι τόσο ήρεμα στη καθημερινότητα 
τους και υπάκουα.Τώρα τι να πω για τα 
διδυμάκια. Τα θέλουν όλα μα όλα δικά 
τους. Πεισματάρικα γεμάτα ενέργεια 
και πολύ πολύ παιχνίδι. Μια όμορφη 
ανέμελη καθημερινή ζωή που όλοι 
μας θα το θέλαμε αυτό.Τι να πω για το 
Δήμο. Έχει ένα ιδιόρρυθμο χαρακτήρα, 
πιστεύει πολύ στα θέλω του και είναι 
του κεφιού και της διασκέδασης. 
Όμως σαν πατέρας έχει ένα άλλο 
χαρακτήρα. Δίνει τη ψυχή του για 
όλα τα παιδιά μας και είναι ιδιαίτερα 
προστατευτικός. Τώρα για μένα αυτό 

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 κα Μαρίνα Κυριάκου με την όμορφη 
οικογένειά της ένα Σαββατιάτικο πρωινό ατην Μαρίνα της 
Λεμεσού.

6

Σπίτι 8για



το αφήνω ως έκπληξη γιατί σαν μάνα 
με τόσα παιδιά στο σπίτι και σαν 
επιχειρηματίας ακόμη διαμορφώνεται 
ο χαρακτήρας μου. Εν κατακλείδι, 
είμαστε μια μεγάλη οικογένεια με 8 
διαφορετικούς χαρακτήρες που μπορεί 
να συγκρούονται κάποτε μεταξύ τους 
αλλά κατά βάθος υπάρχει αγάπη και 
σεβασμός μεταξύ τους.

ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΤΕ ΕΞΙ 
ΠΑΙΔΙΑ;

 Δεν είναι καθόλου εύκολο! Χρειάζεται 
πολύ αγάπη και υπομονή καθώς και 
καθημερινό πρόγραμμα. Δεν έχει δεν 
μπορώ έχει δεν προγραμματίζομαι 
σωστά. Αυτό σαν συμβουλή σε 
ανθρώπους που λένε δεν έχουν χρόνο να 
ασχοληθούν με εταιρείες όπως η δικιά 
μας. Όλα γίνονται, αυτό είναι το δικό μου 
μήνυμα.

ΓΝΩΡΙζΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΣΑΣ 
ΣΥΝΗθΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑζΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΦΙΛΕΣ ΣΑΣ, ΕΙΤΕ ΦΡΟΝΤΙζΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ 
ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΠΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΞΟΔΟ. 
ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΤΕ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΥΑζΕΤΕ;

 Κάνω αποδράσεις όταν όλα τα παιδιά 
είναι σχολείο. Φυσικά διασκέδαση και 
αποδράσεις συνδυάζονται τέλεια με την 
αφοσίωση μου στην αγαπημένη μου 
επιχείρηση. Όσο για τη προσωπική μου 
φροντίδα 2 φορές τη βδομάδα αφιερώνω 
κάποιες ώρες μονάχα για μένα, έστω 
και αν αυτές είναι 2 ή 3 ώρες. Αλλά όταν 
πρόκειται για ΣΠΑ και βραδινή έξοδο με 
τις φίλες μου μη σας φανεί παράξενο μια 
απόδραση στο εξωτερικό και τα παιδιά 
με το μπαμπά στο σπίτι.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΦΙΛΑΝθΡΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΔΡΑΣΗ 
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

 Ξεκίνησε με αυτά που είχα ζήσει εγώ 
πριν ανακαλύψω τη Forever. Δυστυχώς 
βρισκόμουν σε μια κατάσταση που δε 
θα ήθελα κάνεις να το ζήσει σήμερα. 
Βάζοντας τον εαυτό μου στη θέση όλων 
αυτών των οικογενειών που βιώνουν 
δυσκολίες ωρίμασε μέσα μου η επιθυμία 
να βοηθώ κάποιες οικογένειες που 
πραγματικά έχουν ανάγκη κάθε μήνα. 
Είναι ένας από τους στόχους μου και 
μέχρι στιγμής πραγματοποιείται κάθε 
μήνα γεμίζοντας πρώτα πρώτα τη δίκη 
μου ψυχή.

ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΩΣ 
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑθΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ; 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΣΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

 Όχι λίγο αλλά πολύ. Αγαπημένος 
μου προορισμός... Ας απαντήσω με 
αυτό : Όλα τα ταξίδια που μου χάρισε 
η Forever. Και σε άλλα τόσα που θα 
έρθουν. Κάθε ταξίδι είναι μοναδικό 
προσφέροντας μαγεία, ομορφιά 
γεμίζοντας τις μπαταρίες μου για 
καινούργιους στόχους κάθε φορά. Δε 
μπορώ με τίποτα να συγκρίνω τους 
όμορφους αυτούς προορισμούς.

ΕΙΣΤΕ ΤΟ ζΩΝΤΑΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΣΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΣΑΣ ζΩΗ. θΑ ΛΕΓΑΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΣΚΛΗΡΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΤΥΧΗΣ Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ;

 Κοιτάξτε τίποτα δεν έρχεται 
από μόνο του "συν Αθηνά και χείρα 
κείνη" κάνουμε εμείς 1 βήμα κάνει ο 

Θεός ή η τύχη αλλά 10. Χρειάζεται 
να αφιερώσεις απεριόριστο χρόνο, 
αγάπη, πείσμα, υπομονη επιμονή πολλά 
κίνητρα αλλά κυρίως όπως προανέφερα 
προγραμματισμό. 6 χρόνια σκληρής 
δουλειάς αλλά με μια πανέμορφη 
πορεία. Αυτό το όνειρο δεν θα γινόταν 
πραγματικότητα χωρίς τη συνεισφορά 
της όμορφης ομάδας μου που 
αποτελείται από μοναδικούς θαυμάσιους 
ανθρώπους όπου ο καθένας έπαιξε το 
δικό του ρόλο κτίζοντας παράλληλα και 
το δικό του δρόμο προς την επιτυχία.

ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ θΑ 
θΕΛΑΤΕ…

 Να είναι ευτυχισμένα με αυτό που θα 
επιλέξουν να είναι.

Εύχομαι ένα από αυτά να είναι η 
συνέχιση της δικιάς μου Forever 
επιχείρησης! Φυσικά να την μεγαλώσουν 
και να την εμπλουτίσουν.

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΑΥΤΗ 
ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΑΣ ΣΤΟΧΟ;

 Τώρα η προτεραιότητα μου είναι 
να βοηθήσω συνεργάτες μου να 
κατακτήσουν το επίπεδο του Μanager, 
να βιώσουν τις όμορφες στιγμές που 
βίωσα εγώ και η οικογένεια μου.

Και φυσικά η επίτευξη του EMR και του 
FGR. Εννοείται πως ο στόχος για το 
FGR είναι το Chairman Bonus, το οποίο 
για μένα προσωπικά είναι το μεγαλείο 
της Forever, θα ήθελα να το ξαναζήσω 
σύντομα και για πάρα πολλά χρόνια 
ακόμα.
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Ευεξία

Ενυδατωθείτε
Καταναλώστε επαρκή ποσότητα νερού σε καθημερινή βάση,  
αντίστοιχη του σωματικού σας βάρους. Πχ. Ένα άτομο 70 κιλών  
θα πρέπει να καταναλώνει πάνω από 2 λίτρα νερό ημερησίως.  
Βεβαιωθείτε ότι καταναλώνετε νερό πριν, μετά και κατά τη  
διάρκεια της άσκησης ώστε να αναπληρώσετε τα υγρά που  
χάνετε από τον ιδρώτα. 

Καταναλώστε ένα σνακ
Το μυστικό για ένα καλό σνακ πριν την προπόνηση είναι να  
καταναλώνετε τη σωστή ποσότητα ώστε να σας «γεμίσει ενέργεια».  
Δεν χρειάζεται να πεινάτε ούτε και να υπερβάλλετε με το φαγητό. 
Γκρανόλα, ενεργειακή μπάρα ή μια φέτα με φυστικοβούτυρο θα  
σας κρατήσουν γεμάτους ενέργεια χωρίς να σας βαραίνουν. Εάν  
παραλείπετε το σνακ πριν την προπόνησή σας ενδέχεται να  
νιώθετε ζαλισμένοι ή υποτονικοί. 

Τονωθείτε
Κάποιες ημέρες είναι πιο δύσκολες από άλλες όταν χρειάζεται να  
επιβαρύνετε τον εαυτό σας με την προπόνηση. Δώστε ώθηση κατά  
την άσκηση με τη βοήθεια της L-Αργινίνης, ένα αμινοξύ που προάγει  
την παραγωγή νιτρικού οξειδίου και την υγιή κυκλοφορία κατά τη διάρκεια  
της άσκησης. Το Forever ARGI+® θα σας δώσει δύναμη για να αντεπεξέλθετε 
στην προπόνησή σας.

Κάντε ζέσταμα
Προστατέψτε τον οργανισμό σας από τους τραυματισμούς και βελτιώστε το 
καρδιαγγειακό σας με ένα σύντομο ζέσταμα. Αυτό μπορεί να είναι κάτι απλό 
όπως πηδηματάκια ή χαλαρό τζόκινγκ. Αφιερώστε 30’’ σε κάθε άσκηση. Αυτό 
σας επιτρέπει να αποκτήσει ο οργανισμός σας την κατάλληλη θερμοκρασία 
σταδιακά και χαλαρώνει τους μυς πριν ξεκινήσετε την άσκηση.

Είστε κάθε εβδομάδα στο γυμναστήριο; 
Λοιπόν, υπάρχουν περισσότερα οφέλη από μια προπόνηση 
στον χρόνο που αφιερώνετε στην άσκηση. Βεβαιωθείτε  
ότι ο οργανισμός σας είναι έτοιμος για άσκηση  
και για αποκατάσταση μετά από αυτή ώστε  
να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα οφέλη της  
προπόνησης.

Πριν την προπόνηση 

πριν

ΥποστηρίξτεGive back
οργανισμό σ

αςτον
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Κάντε διατάσεις
Η καλύτερη στιγμή για διατάσεις είναι μετά την άσκηση, και 

όχι πριν από αυτή. Τότε οι μυς σας θα λάβουν ακόμα 
περισσότερο τα οφέλη και θα χαλαρώσουν σταδιακά. Οι 

ασκήσεις αυτές θα βελτιώσουν την ευλυγισία σας, την 
κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνουν τραυματισμούς και 
θα μειώσουν τους μυικούς πόνους μετά την προπόνησή σας. 

Δώστε δύναμη χάρη στην πρωτεΐνη
Η πρωτεΐνη αποτελεί βασικό δομικό συστατικό για τη 

διατήρηση και ανάπτυξη των μυών. Λαμβάνοντας επαρκή 
ποσότητα πρωτεΐνης μετά την προπόνησή σας θα 

ενεργοποιήσετε τη σύνθεση των πρωτεϊνών στους μυς 
γεγονός που προάγει την ανάπτυξη τους και την 

αποκατάσταση μετά την άσκηση. Ένα ρόφημα με πρωτεΐνη 
είναι ο γρήγορος και εύκολος τρόπος να λάβετε την 

κατάλληλη ποσότητα μετά την προπόνησή σας.

Αναπληρώστε βασικές βιταμίνες
Όταν γυμνάζεστε ο οργανισμός σας αποβάλλει σημαντικές 

βιταμίνες με τον ιδρώτα και τις μεταβολικές διεργασίες. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε υδατοδιαλυτές βιταμίνες όπως το 

σύμπλεγμα βιταμινών Β. Οι βιταμίνες E, C και D είναι επίσης 
σημαντικές και πρέπει να τις αναπληρώνετε μετά την 

προπόνησή σας. Μια πολυβιταμίνη ή ένα ρόφημα πλούσιο σε 
βιταμίνες και πρωτεΐνες θα σας βοηθήσει να νιώσετε 

καλύτερα και να καλύψετε τα διατροφικά κενά μετά την 
προπόνηση.

Μετά την άσκηση

& μετά

ARGI+®  ΚΩΔ. 715
Forever Aloe Vera Gel® Mini 300ml  ΚΩΔ. 71612
Τονώστε τον οργανισμό σας με τη δύναμη της L-Αργινίνης 
και υποστηρίξτε το πεπτικό σύστημα και τα επίπεδα 
ενέργειάς σας με το Forever Aloe Vera Gel®. Ένας 
δυνατός συνδυασμός για υγεία και ευεξία.

Forever Daily®  ΚΩΔ. 439
Καλύψτε τα διατροφικά κενά και νιώστε στα καλύτερα σας 
με ένα μείγμα με 55 βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία για 
να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε καθημερινά τις 
συνιστώμενες ποσότητες σε θρεπτικά συστατικά.

Forever Lite Ultra® Vanilla  ΚΩΔ. 470, 
Forever Lite Ultra® Chocolate  ΚΩΔ. 471
H τέλεια πηγή πρωτεΐνης μετά την άσκηση. Το ρόφημα 
σας παρέχει 24 γρ. πρωτεΐνης ανά μερίδα σε συνδυασμό 
με βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία και είναι διαθέσιμο σε 
δυο γεύσεις: βανίλια και σοκολάτα. 

Πρόγραμμα F15®  Beginner ΚΩΔ. 528-529 
Intermediate ΚΩΔ. 532-533 
Advanced ΚΩΔ. 536-537 
Η διατροφή και η άσκηση πάνε μαζί. Θα σας δώσει ιδέες 
με προτάσεις ασκήσεων και γευμάτων που θα σας 
βοηθήσουν να δείτε αποτέλεσμα! 

Fastbreak®  ΚΩΔ. 520
Ιδανικό για την τσάντα του γυμναστηρίου σας ως ένα σνακ 
πριν την προπόνηση. Σας παρέχει 11γρ. πρωτεΐνης σε μια 
γευστική μπάρα με γεύση σοκολάτα και φυστικοβούτυρο. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΡΟΥΤΙΝΑ 
ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ Forever 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΑΣ:

οργανισμό σ
ας

Επισκεφτείτε το foreverfit15.com 
και ανακαλύψτε περισσότερα  

video με ασκήσεις
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Forever IMMUBleND: Κωδ. 355  GR: 22.10   CY: 18.71

Forever ABSorBeNT-C: Κωδ. 048  GR: 17.96   CY: 15.20

Forever B12 PlUS: Κωδ. 188  GR: 20.30   CY: 17.19



παράδεισο τη
ς κυψέληςΤο τέλειο τα

ίριασμα από
 τον

Γευτείτε τον τέλειο συνδυασμό του 
Forever Aloe Blossom Herbal Tea® 
και του Forever Bee Honey®. 
Το ισορροπημένο μείγμα από βότανα και άνθη αλόης ταιριάζει 
απόλυτα με το γλυκό μέλι. Απολαύστε κάθε γουλιά!

Forever Aloe BloSSoM herBAl TeA: Κωδ. 200  GR: 17.96   CY: 15.20

Forever Bee hoNey: Kωδ. 207  GR: 18.23   CY: 16.94

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.



παράδεισο τη
ς κυψέλης

Αναζωογονήστε τις  
αισθήσεις με ζεστό μηλίτη. 

Συνδυάστε τον μηλίτη με τα γλυκά και  
πιπεράτα αρώματα του Forever Aloe Blossom 

Herbal Tea® και του Forever Bee Honey®.

για την
Ρόφημα

Εποχή

Ζεσταίνουμε τον μηλίτη σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.  
Βάλτε τον μηλίτη σε μια κούπα, προσθέστε ένα φακελάκι από  
Aloe Blossom Herbal Tea® και Forever Bee Honey®. 
Χρησιμοποιήστε το ραβδί κανέλας για να ανακατέψετε το μέλι και 
αφήστε το μέσα στο ρόφημα.

240ml
μηλίτη

1 φακελάκι
Aloe Blossom 
Herbal Tea®

1 στικ
κανέλας

2 κ. γλ.
Forever  
Bee Honey®



Ανακαλύψτε
περισσότερα

Όλοι βάζουν τα δυνατά τους για την επιτυχία.  
Το αίσθημα της πληρότητας και η αίσθηση της 
επιτυχίας είναι ένα όνειρο που αγγίζει όλη την 
ανθρωπότητα. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που 
ακόμα πασχίζουν να προσδιορίσουν την έννοια  
της επιτυχίας για εκείνους προσωπικά.

Αναθεωρήστε

Επιτυχία
τις απόψεις 

σας για την

Αν δεν ορίσετε την επιτυχία με τη δική 
σας σημασία των λέξεων, κινδυνεύετε 
να καταλήξετε να κυνηγάτε το όραμα 
κάποιου άλλου γύρω από αυτή. Φυσικά 
υπάρχουν και κοινές συνισταμένες για 
την επιτυχία όπως το να έχετε το δικό 
σας σπίτι, το να οδηγείτε ένα καλό αμάξι 
και να έχετε την οικονομική ελευθερία να 
ταξιδεύετε και να έχετε χρόνο για εσάς 
και την οικογένειά σας.

Υπάρχουν όμως και ορόσημα της επιτυχίας 
που σας αναγκάζουν να σκεφθείτε πέρα 
από τις χρηματικές απολαβές. Πότε ήταν 
η τελευταία φορά που σκεφθήκατε τι σας 
κάνει χαρούμενους αυτή τη στιγμή, με 
την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση; 
Αυτή είναι μια καλή ερώτηση προς τον 
εαυτό σας, διότι αν δεν ξέρετε τι σας κάνει 
χαρούμενους χωρίς χρήματα πιθανόν να 
μην βρείτε την ευτυχία όταν θα τα έχετε.

Ο συγγραφέας και ερευνητής του 
Harvard Shawn Achor έγραψε στο 
βιβλίο του “H τέχνη της Ευτυχίας” ότι οι 
άνθρωποι που βάζουν την ευτυχία πάνω 
από τα οικονομικά οφέλη είναι πολύ 
πιθανόν να βιώσουν την παραδοσιακή 
έννοια της επιτυχίας. 

Αυτό που ο Achor και η ομάδα των 
ερευνητών του βρήκαν είναι ότι τα λεφτά 
δεν αγοράζουν την ευτυχία. Είναι απλά 

το μέσο που οδηγεί σε μια ευτυχέστερη 
ζωή. Αν μπορέσετε να το κάνετε αυτό 
θα είστε σε καλό δρόμο για να φτάσετε 
στην επιτυχία όπως την έχετε ορίσει 
εσείς.

Πώς άλλαξε ο ορισμός 
της επιτυχίας σήμερα
Στο παρελθόν, το να έχεις μια σταθερή 
δουλειά την οποία θα μπορούσες να 
κρατήσεις για χρόνια και να ανέβεις 
στην ιεραρχία ήταν κατά μια έννοια 
επιτυχία. Και γιατί όχι; Ήταν ο ζωτικός 
δρόμος που θα οδηγούσε στην 
απόκτηση ενός σπιτιού, στην οικονομική 
σταθερότητα και σε μια ποιοτική ζωή 
για όλη την οικογένεια. 

Με τα χρόνια όμως, η αγορά 
εργασίας άλλαξε. Η ραγδαία εξέλιξη 
της τεχνολογίας και το διαδίκτυο 
προσφέρουν σε ακόμα περισσότερους 
ανθρώπους τόσες ευκαιρίες όσες ποτέ 
για να επεκταθούν, να αποκτήσουν 
την δική τους επιχείρηση, και να 
αναζητήσουν ένα τρόπο ζωής που δεν 
περιστρέφεται γύρω από το σταθερό 
ωράριο εργασίας 9-5. Αυτό επηρεάζει 
επίσης την οπτική των ανθρώπων γύρω 
από την επιτυχία. Δεν σχετίζονται όλα με 
τον μισθό, την θέση ή την περιουσία. Οι 

άνθρωποι σήμερα μετρούν την επιτυχία 
σε σχέση με το κατά πόσο νιώθουν 
πλήρης, την ισορροπία μεταξύ εργασίας 
– προσωπική ζωή, τις άδειες, την ευελιξία 
και την προσωπική εξέλιξη. Αν αυτά δεν 
τα θεωρείτε μέρος της επιτυχίας ίσως 
θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Ίσως 
να είστε ήδη πιο πετυχημένοι από όσο 
νομίζατε ή τουλάχιστον να έχετε διανύσει 
περισσότερο δρόμο από όσο φαντάζεστε.

Πώς μπορείτε να 
αναδιαμορφώσετε την 
θεωρία σας για την 
επιτυχία
Το ταξίδι προς την επιτυχία 
είναι προσωπικό. Στις μέρες 
μας, περισσότερο από ποτέ, 
βομβαρδιζόμαστε με ένα σωρό θεωρίες 
και εικόνες για τα τι σημαίνει επιτυχία. 
Κατά πόσο όμως αυτά συνάδουν με 
την ζωή που εσείς θέλετε; Αλλάξτε τη 
νοοτροπία σας και να είστε ειλικρινείς 
προς τον εαυτό σας και τα θέλω του, 
αναθεωρήστε το σενάριο για την 
επιτυχία. Όταν το κάνετε αυτό θα έχετε 
μια πιο σφαιρική εικόνα επίτευξης, 
ανάπτυξης και ικανοποίησης.
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1. Η ποιότητα της δουλειά σας:
Σκεφθείτε τη δουλειά σας όχι σε σχέση με τον μισθό σας ή 
τον τίτλο σας, αλλά με τον αντίκτυπο που έχετε στις ζωές 
των άλλων. Βοηθάτε τους ανθρώπους να βρουν λύση στα 
προβλήματά τους; Έχετε σκεφθεί ότι με τα προϊόντα που 
προτείνετε στους πελάτες σας βελτιώνετε την ποιότητα 
της ζωής τους; Ανεξάρτητα από τη γραμμή εργασίας στην 
οποία βρίσκεστε, σκεφθείτε το καλό που κάνετε στους 
γύρω σας γεμίζοντας την ζωή σας με νόημα.

2. Ευελιξία:
H ικανότητα να έχετε σε ισορροπία την επαγγελματική με 
την προσωπική σας ζωή είναι ένα μέτρο της επιτυχίας. Το 
να έχετε την ελευθερία να δουλεύετε από το σπίτι ή να 
αφιερώνετε περισσότερο χρόνο σε αυτά που σας αρέσουν 
ή με τους αγαπημένους σας είναι ανεκτίμητο.

3. Προσωπική ανάπτυξη:
Πότε ήταν η τελευταία φορά που καθίσατε να 
αναλογιστείτε το πόσο έχετε εξελιχθεί προσωπικά και 
επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια; Αν αναλώνεστε με το 
που θέλετε να φτάσετε, εύκολα θα ξεχάσετε όλα όσα 
κάνατε για να είστε πιο πετυχημένοι, πιο έμπειροι και πιο 
αξιόπιστοι. Όλες οι δεξιότητες που αποκτήσατε στην 
διαδρομή σας, η γνώση που αποκτήσατε και τους 
ανθρώπους που βάλατε στην ζωή σας είναι όλα μέτρα της 
προσωπικής σας επιτυχίας.

4. Αποφύγετε την παγίδα της 
σύγκρισης:
Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι εύκολο να πέσετε 
στην παγίδα της σύγκρισης. Όταν δεν βλέπετε τηλεόραση, 
όταν ξεφυλλίζετε ένα περιοδικό, περπατάτε στον δρόμο ή 
όταν ενημερώνεστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν 
μπορείτε να ξεφύγετε από την οπτική των άλλων γύρω 
από την επιτυχία.

Όταν βλέπετε κάποιον φίλο σας να ανεβάζει φωτογραφίες 
στο Facebook με το καινούργιο του αμάξι, ή να 
διασκεδάζει τα βράδια σε ακριβά μαγαζιά, να κάνει 
αποδράσεις σε μέρη όπως η Καραϊβική, ή να έχει την 
τέλεια σχέση είναι εύκολο να συγκρίνετε την ζωή σας με 
την δική τους. Καλό είναι όμως να θυμάστε ότι ο καθένας 
δημοσιεύει μόνο την ευχάριστη πλευρά της ζωής του. Μην 
θεωρείτε ότι οι ζωές των άλλων είναι τέλειες. Πολύ 
πιθανόν στην πραγματική ζωή να αντιμετωπίζουν τις ίδιες 
δυσκολίες με εσάς. Τα “likes” στις φωτογραφίες δεν 
αντιπροσωπεύουν την πληρότητα στη ζωή του φίλου σας.

Η σύγκριση με άλλους το μόνο που επιτυγχάνει είναι να 
αποσιωπείτε την εσωτερική σας φωνούλα, αυτή που ξέρει 
πραγματικά τι χρειάζεστε για να νιώσετε επιτυχημένοι. Αν 
συμβεί αυτό θα καταλήξετε να κυνηγάτε κάποιο άλλου την 
εκδοχή για την επιτυχία, ένας μονόδρομος που θα σας 
οδηγήσει στην απογοήτευση.

Θα δεχθείτε την πρόκληση να βάλετε σε προτεραιότητα την 
ευτυχία και την προσωπική σας πληρότητα; Θα θυμάστε ότι η 
επιτυχία δεν χρειάζεται να είναι ένας συνεχής αγώνας προς 
την κορυφή; Κάντε το ταξίδι με τους δικούς σας ρυθμούς και 
με το δικό σας σενάριο για την επιτυχία. Μείνετε πιστοί στον 
ίδιο σας τον εαυτό και απολαύστε το ταξίδι σας.

Πως θα

ορίζατετην επιτυχία
;
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με βάση τα σ
ωστά συστατικάπροϊόντα μέ

λισσας

ΑΥΤΗ Η ΝΟΣΤΙΜΗ 
ΧΡΥΣΗ ΟΥΣΙΑ 
ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ 

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΤΟ ΚΑθΙΣΤΟΥΝ ΜΙΑ 
ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙ ΤΗΣ 

ζΑΧΑΡΗΣ.Το μέλι: κάτι παραπάνω από ένα νόστιμο φυσικό γλυκαντικό 
Οι μέλισσες φτιάχνουν το μέλι συλλέγοντας 
το γλυκό νέκταρ από τα λουλούδια το οποίο 
πηγαίνουν πίσω στην κυψέλη. Μέσα στην 
κυψέλη το νέκταρ καταναλώνεται, 
αφομοιώνεται και αναμασάται. Το μέλι 
αποθηκεύεται για την τροφή των μελισσών. 

Το χρώμα και η γεύση του μελιού μπορεί να 
διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την 
περιοχή που συλλέγουν το νέκταρ και από 
τα φυτά τα οποία επισκέπτονται. 

To υψηλής ποιότητας μέλι περιέχει 
σημαντικά αντιοξειδωτικά όπως φαινολικές 
ενώσεις και φλαβονοειδή. Έρευνες  
έχουν δείξει ότι τα αντιοξειδωτικά 
προάγουν από την υγεία της  
καρδιάς έως την υγεία του  
δέρματος και έχουν  
αντιγηραντικές  
ιδιότητες.

ΤΟ ΥψΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ 
ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΗ.
Forever Bee hoNey: Kωδ. 207  GR: 18.23   CY: 16.94

Χωρίς τις μέλισσες, εκτιμάται ότι τα  
των φυτών που παράγουν το 90% των 
καλλιεργειών των τροφών μας, θα έμεναν 
χωρίς επικονίαση. Σύμφωνα με το World 
Bee Day Foundation, η παγκόσμια αξία 
της επικονιασμένης τροφής  ανέρχεται 
στα $577 δις το χρόνο. Οι μέλισσες δεν 
καταφέρνουν μόνο να διασφαλίσουν την 
τροφή των ανθρώπων, αλλά έχουν και τον 
ρόλο τους ώστε να παραμένουν υγιής οι 
οικονομίες της γεωργίας.

Επιπρόσθετα με την συμβολή τους 
στην παγκόσμια προμήθεια τροφίμων, 
οι μέλισσες είναι μια εκπληκτική πηγή 

ενέργειας και θρεπτικών συστατικών. Οι 
άνθρωποι συλλέγουν το μέλι απ αρχές 
του χρόνου. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι 
Ασσύριοι, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι 
χρησιμοποιούσαν το μέλι ως τροφή αλλά 
και ως βάλσαμο στις πληγές και στα 
καψίματα. Οι Αιγύπτιοι σέβονταν το μέλι 
τόσο πολύ που το χρησιμοποιούσαν και 
στις θυσίες προς τις θεότητές τους. 

Φτάνοντας εν τάχει στη σύγχρονη εποχή 
οι άνθρωποι συνεχίζουν να καλλιεργούν 
μέλι μαζί με άλλα φυσικά θαύματα της 
κυψέλης, ανάμεσα σε αυτά η πρόπολη, ο 
βασιλικός πολτός και η γύρη.

Είναι καταπληκτικό το πώς ένα τόσο μικρό πλάσμα όσο η 
μέλισσα μπορεί να έχει ένα ρόλο τόσο ζωτικής σημασίας 
στην ισορροπία του πλανήτη. Έτσι πολλά από τα στοιχεία 
που θεωρούμε δεδομένα απλά δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την 
σκληρή δουλειά της ταπεινής μέλισσας.

ingredients
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Πως να επιλέγε
τε

με βάση τα σ
ωστά συστατικάπροϊόντα μέ

λισσας
Αγοράζοντας μέλι: Το κλειδί για την αγορά μελιού 
είναι να βρείτε ένα προϊόν που είναι φυσικό και καθαρό. 
Βεβαιωθείτε ότι το μέλι που αγοράζετε δεν φτιάχνεται 
με σιρόπι. Θα παρατηρήσετε ότι το μέλι πωλείται σε 
μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Τα διαφορετικά χρώματα 
δεν είναι απαραίτητα ένδειξη καθαρότητας, αλλά 
αποτέλεσμα των μελισσών που χρησιμοποιούνται για τη 
συλλογή του νέκταρ. 

Αγοράζοντας συμπληρώματα μελισσών: Τα ποιοτικά 
φυσικά συστατικά κάνουν τα καλύτερα συμπληρώματα. 
Διαβάστε την ετικέτα για να βεβαιωθείτε ότι το 
συμπλήρωμα των μελισσών που επιλέγετε περιλαμβάνει 
τα σωστά επίπεδα του επιθυμητού συστατικού σας και 
ότι όλα τα συστατικά είναι φυσικά. 

Εκμεταλλευτείτε τα οφέλη όλης της διατροφής από 
την κυψέλη: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο 
το φάσμα των διατροφικών της μέλισσας στην 
καθημερινή σας ρουτίνα. Το μέλι, η πρόπολη, η γύρη 
και ο βασιλικός πολτός μπορούν να συνεργάζονται 
για να στηρίξουν την υγεία και την ενέργεια σας. 
Το καύσιμό για την ημέρα με φυσική διατροφή που 
μπορείτε να βρείτε μόνο στην κυψέλη.

Με τόσα προϊόντα μελισσών στην αγορά 
σήμερα, μπορεί να είναι δύσκολο να 
προσδιορίσετε ποια είναι η σωστή επιλογή 
για εσάς. Ακόμα και μικρές λεπτομέρειες 
μπορούν να επηρεάσουν τη θρεπτική 
ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
περιοχής όπου ζουν οι μέλισσες, 
των τύπων φυτών που συλλέγουν και 
των επιπέδων των συστατικών που 
χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν. 
Το να γνωρίζετε τι να αναζητήσετε ως 
καταναλωτής θα σας βοηθήσει να κάνετε 
τη σωστή επιλογή.

Η πρόπολη των μελισσών: προστατεύει και 
ενδυναμώνει το σώμα. 

Η πρόπολη είναι σαν το υλικό της ρητίνης 
με το οποίο οι μέλισσες χτίζουν τις 
κυψέλες τους. Φτιάχνεται από άνθη από 
κωνοφόρα δέντρα και έχει αποδειχτεί ότι 
έχει ιδιότητες που καταπολεμούν τα 
βακτηρίδια, τους μύκητες και τους ιούς. 
Αυτές οι οι φυσικές προστατευτικές 
ιδιότητες βοηθούν την κυψέλη να 
παραμένει ελεύθερη από μικρόβια.

Στην πραγματικότητα, έχει αποδειχθεί ότι 
η πρόπολη έχει πάνω από 300 φυσικές 
ενώσεις, όπως αμινοξέα, πολυφαινόλες 

και άλλες ευεργετικές ουσίες.

Η πρόπολη έχει καταναλωθεί από τους 
ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια, μεταξύ 
των οποίων οι Έλληνες και οι Ασσυρίοι οι 
οποίοι πίστευαν ότι προάγει την καλή 
υγεία. 

Η πρόπολη των μελισσών περιέχει 
φλαβονοειδή, τον ίδιο τύπο διατροφής 
που βρίσκεται στα φρούτα και τα 
λαχανικά, τα οποία ενισχύουν την φυσική 
άμυνα του οργανισμού.

Γύρη μελισσών: μια φυσική υπερτροφή από την κυψέλη

Οι μέλισσες δημιουργούν αυτή τη 
ζελατινώδη ουσία για να τροφοδοτήσουν 
τις προνύμφες τις πρώτες ημέρες μετά 
την εκκόλαψη. Ωστόσο, ο βασιλικός 
πολτός παίρνει το όνομά του από το 
ότι είναι το αποκλειστικό φαγητό της 
βασίλισσας μέλισσας.

Η βασίλισσα έχει μια παραγωγική 
διάρκεια ζωής μεταξύ δύο και τριών ετών, 
ενώ οι μέλισσες εργάζονται μόνο κατά 

μέσο όρο έξι εβδομάδες. Το μυστικό για 
την μακροζωία της σύμφωνα με τους 
επιστήμονες είναι ο βασιλικός πολτός.

Ο βασιλικός πολτός περιέχει ένα 
μοναδικό λιπαρό οξύ που ονομάζεται 
10-HDA, το οποίο έχει μελετηθεί εκτενώς 
από επιστήμονες που αναζητούν να 
καθορίσουν ποια οφέλη δυνητικά θα 
μπορούσαν να προσφέρουν στον 
άνθρωπο.

Πιστεύουν ότι μπορεί να περιέχει 
αντιγηραντικές ιδιότητες και προάγουν 
την γνωστική λειτουργία αλλά χρειάζεται 
περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί.

Ο βασιλικός πολτός χρησιμοποιείται 
από αρχαιοτάτων χρόνων και 
παραμένει δημοφιλής έως και σήμερα, 
χρησιμοποιείται στα καλλυντικά, σαν 
τροφή και σαν συμπλήρωμα διατροφής. 

Οι μέλισσες κάνουν τη γύρη μελισσών με 
μείγμα από γύρη λουλουδιών, ένζυμα, 
νέκταρ, μέλι, κερί και εκκρίσεις.

Η γύρη που συλλέγεται από φυτά 
μεταφέρεται στην κυψέλη, όπου 
αναμιγνύεται με άλλες ουσίες και 

αποθηκεύεται ως τροφή για την αποικία.

Η γύρη των μελισσών έχει τραβήξει 
μεγάλη προσοχή τελευταία καθώς οι 
επιστήμονες μαθαίνουν περισσότερα για 
τα οφέλη στην υγεία του ανθρώπου.

Βασιλικός πολτός: υποστηρίζει την υγεία και την μακροζωία
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Ο απόηχος της καλοσύνης είναι κάτι που  
ξεπερνάει το χρόνο που διανύουμε στην Γη. 
Υπάρχει μια αλυσιδωτή αντίδραση που συμβαίνει 
όταν βελτιώνετε τη ζωή κάποιου. Αυτό το πρόσωπο 
έχει τη δύναμη να βελτιώσει τις συνθήκες για την 
οικογένειά του και την κοινότητα, δημιουργώντας 
μια κληρονομιά καλοσύνης.

Η Forever Living και η 
Rise Against Hunger: 
Αποστολή τους η 
εξάλειψη της πείνας 
παγκοσμίως.  
Περισσότεροι από 820 εκατομμύρια άνθρωποι σε 
όλο τον κόσμο δεν έχουν την αναγκαία διατροφή 
για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην 
καθημερινότητα. Η προσφορά γεύματος σε ένα 
παιδί που έχει ανάγκη δεν γεμίζει απλά το στομάχι 
του, του επιτρέπει να επικεντρωθεί στην 
διδασκαλία, να ονειρεύεται και να μεγαλώνει αντί 
να ανησυχεί για το πότε θα καταφέρει να έχει ένα 
γεύμα.

Γι ‘αυτό η φιλανθρωπική οργάνωση της Forever, η 
Forever Giving, έχει συνεργαστεί με την Rise Against 
Hunger και υποστηρίζει την αποστολή της για την 
εξάλειψη της πείνας παγκοσμίως έως το 2030.

Η Forever Giving έχει δωρίσει και έχει συμβάλει 
στην Rise Against Hunger για να προσφέρει 
περισσότερα από 5 εκατομμύρια γεύματα σε 
παιδιά και οικογένειες. Για το 2018 και το 2019, 
ένας νέος διετής στόχος 5 εκατομμυρίων 
γευμάτων τέθηκε.

Στο Global Rally της Forever τον Μάιο, η Forever 
συσκεύασε γεύματα πάνω από 3 εκατομμύρια, 
αλλά χρειάζονται περισσότερες δωρεές για να 

πετύχουμε το στόχο των 5 εκατομμυρίων γευμάτων.

Η συνεργασία ξεκίνησε το 2015 και ο αντίκτυπος 
ήταν άμεσος. Μόλις ένα χρόνο αργότερα, στο 
Global Rally της Forever στο Γιοχάνεσμπουργκ, στη 
Ν. Αφρική οι FBO είχαν την ευκαιρία να δουν από 
πρώτο χέρι την επίδραση που είχαν με τις δωρεές 
τους και τον χρόνο που αφιέρωσαν και να 
συνειδητοποιήσουν γιατί το έργο μας είναι τόσο 
σημαντικό.

Μια σύντομη διαδρομή με το λεωφορείο έβγαλε 
τους FBO από την άνεση του Γιοχάνεσμπουργκ 
στις αγροτικές περιοχές, όπου ήρθαν αντιμέτωποι 
με τις συνθήκες διαβίωσης και την πραγματικότητα 
των αγροτικών περιοχών της Νότιας Αφρικής. 
Όταν βγήκαν από το λεωφορείο, οι οικογένειες και 
τα παιδιά τους καλωσόρισαν με αγκαλιές και 
περιέργεια. 

Εν μέσω των δυσκολιών της καθημερινής ζωής, οι 
επισκέπτες είδαν πώς οι μικρές πράξεις 
γενναιοδωρίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη 
ζωή των οικογενειών που έχουν ανάγκη. Παιδιά που 
μέχρι πριν λίγο καιρό ζούσαν με τον κίνδυνο του 
υποσιτισμού τώρα έχουν υγιεινή διατροφή και 
ιατρική φροντίδα.

Η επίσκεψη έκανε μεγάλη εντύπωση στους FBO, οι 
οποίοι δεσμεύθηκαν να κάνουν ό, τι είναι δυνατόν 
για να επεκταθούν και να οφεληθούν και άλλοι από 
τη συνεργασία. Οι FBO ανταποκρίθηκαν και 
σήμερα η Forever είναι σε καλό δρόμο για να 
φτάσει τα 5 εκατομμύρια γεύματα, αλλά χρειάζεται 
περισσότερη βοήθεια.

προσφοράςΗ δύναμη της
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Μπορείτε να βοηθήσετε τον 
οργανισμό Forever Giving να 
αλλάξει περισσότερες ζωές
Μπορείτε να βοηθήσετε τον Forever Giving να 
φτάσει τα 5 εκατομμύρια γεύματα με πολλούς 
τρόπους. Με το να κάνετε δωρεές κάθε μήνα στο 
Forever Giving, τα χρήματά σας θα πάνε απευθείας 
για τα γεύματα της Rise Against Hunger, σε 
πληγέντες από φυσικές καταστροφές, σε ιατρικές 
υπηρεσίες και για να βελτιώσει τις ζωές οικογενειών 
που ζουν στα όρια της φτώχειας σε ολόκληρο τον 
κόσμο. 

Η Forever GIvING ΕΧΕΙ 
ΔΩΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ 
ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ rISe 
AGAINST hUNGer ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΑΠΟ 5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. 

Όταν αγοράζετε T-shirt ή τo Aloe 
Baby όλα τα χρήματα πηγαίνουν 
στον οργανισμό Forever Giving. 
Οι δωρεές όμως δεν είναι ο μόνος 
τρόπος συνεισφοράς, 
συμμετέχοντας σε συσκευασίες 
γευμάτων είναι μια εμπειρία που 
μπορείτε όλοι να ζήσετε και δεν 
θα ξεχάσετε ποτέ. 
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ημέραΠαγκόσμια
διατροφής

Η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου, γιατί τη 
συγκεκριμένη ημέρα το 1945 ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και 
Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ. Η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής είναι μια μέρα δράσης 
ενάντια στην πείνα. Στις 16 Οκτωβρίου, οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο συναντιούνται 
για να δεσμευτούν πως θα εξαλείψουν την πείνα. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που 
εμείς, η μεγάλη οικογένεια της Forever, συμβάλουμε σε αυτό προσφέροντας στα 
παιδιά που έχουν ανάγκη γεύματα που εξασφαλίζουν την καθημερινή τους σίτιση.

Με αφορμή αυτή την τόσο ιδιαίτερη ημέρα που μας αφυπνίζει για την σημαντικότητα της 
σωστής διατροφής θα θέλαμε να σας δώσουμε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για υγεία 
και ευεξία.

•  Ισορροπημένη διατροφή δεν σημαίνει 
απαραίτητα στερήσεις και απαγορεύσεις.  
Η ποικιλία των τροφών είναι αυτή που 
χαρακτηρίζει την σωστή διατροφή.

• Μην παραλείπετε το πρωινό σας.

• Τρώτε τακτικά γεύματα, περίπου ανά 4 ώρες.

•  Φροντίσετε να ενυδατώνεστε συχνά. Πέρα από 
το νερό, άλλες πηγές ενυδάτωσης είναι το γάλα, 
οι χυμοί και τα φρούτα.

•  Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πολύ σημαντικά 
σε μια ισορροπημένη διατροφή.

•  Τα όσπρια και τα ψάρια είναι απαραίτητα κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας.

• Προτιμήστε τα δημητριακά ολικής άλεσης.

•  Καταναλώνετε ελαιόλαδο ως κύριο έλαιο και 
πάντοτε με μέτρο

Ανακαλύψτε
περισσότερα
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Ο φίλος μου, o Kim Madsen, είναι ένας από 
αυτούς τους ηγέτες. Είναι ένα από τα παλιά 
μέλη του Global Leadership Team και 
αποτελεί πηγή έμπνευσης για αμέτρητους 
FBO. Ο ίδιος θα σας έλεγε ότι δεν είναι και 
ο πιο ψύχραιμος ομιλητής ή o πιο δαιμόνιος 
επιχειρηματίας, κι όμως υπάρχει κάτι 
σ’αυτόν που αιχμαλωτίζει πάντα το 
ενδιαφέρον του κοινού και παρακινεί και 
τους άλλους FBO να κινηθούν προς τους 
στόχους τους.

Ο Kim είναι ένας από τους πολλούς 
συγκλονιστικούς ανθρώπους που έχω 
γνωρίσει στην Forever. Είτε μιλούν πάνω 
στην σκηνή ή φιλοξενούν μια Παρουσίαση 
Προϊόντων, σε κάνει να αναρωτιέσαι τι είναι 
αυτό που κάνει κάποιους ανθρώπους τόσο 
σπουδαίους ηγέτες. Υπάρχει κάποια 
μυστική τεχνική; Υπάρχουν κάποιοι 
άνθρωποι που γεννιούνται με μια μαγική 
σπίθα να τραβούν κι άλλους γύρω τους; H 
απάντηση φυσικά είναι όχι. Δεν υπάρχουν 
μαγικές ηγετικές ικανότητες.

Ένα από τα σπουδαιότερα μαθήματα που 
πήρα από τον πατέρα μου, τον Rex, είναι ότι 
δεν πρέπει να προσπαθείς να γίνεις κάποιος 
άλλος. Πολλοί άνθρωποι έλκονται από τον 
Rex επειδή είναι αυθεντικός. Αγαπά αληθινά 

τους ανθρώπους. Αγαπά πραγματικά την 
εταιρεία και τον σκοπό που εξυπηρετεί. Ποτέ 
δεν ήταν υπερβολικός και κραυγαλέος. Δεν 
ένιωσε ποτέ την ανάγκη να γίνει κάποιος 
άλλος εκτός από το να είναι ο Rex Maughan.

Παρόλα τα χαρακτηριστικά που έχει, για τα 
οποία ένιωθα υπερηφάνεια και 
προσπαθούσα να μιμηθώ, ποτέ δεν 
προσπάθησα να γίνω πιστό αντίγραφο του 
Rex. Εξάλλου αυτό που ο ίδιος μας έδειξε 
είναι ότι το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι 
να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι επιτυχημένος 
και να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου.

Για αυτό σας μεταλαμπαδεύω το πιο 
σημαντικό που έμαθα από τον Rex: να είστε 
αυθεντικοί. Δεν χρειάζεται να είστε 
αψεγάδιαστοι ή κραυγαλέοι. Πρέπει μόνο 
να είστε ειλικρινείς και να μοιράζεστε το 
πάθος σας για την Forever. Κάντε ένα βήμα 
παραπέρα από το να μιλάτε απλά για τα 
προϊόντα και τα οφέλη τους ή να κάνετε μια 
τυποποιημένη παρουσίαση προϊόντων, 
γίνετε πηγή έμπνευσης για να πιστέψουν κι 
άλλοι στην επιχειρηματική ευκαιρία της 
Forever που αλλάζει ζωές.

Μοιραστείτε τους αγώνες και τις νίκες σας 
με τους άλλους και δείξτε τον αντίκτυπο της 

Forever φτιάχνοντας έναν πίνακα με την 
ιστορία σας.

Έχοντας συμμετάσχει σε τόσες πολλές 
διοργανώσεις στην Forever, έχω δει 
πολλούς σπουδαίους ηγέτες να ανεβαίνουν 
στην σκηνή για να μοιραστούν την ιστορία 
τους. Είχα επίσης το προνόμιο να δω 
πολλούς να εξελίσσονται, να αποκτούν 
αυτοπεποίθηση, να αλλάζουν προς το 
καλύτερο και να γίνονται και οι ίδιοι πηγή 
έμπνευσης ως ηγέτες. Ξέρω ότι μπορείτε 
να τα καταφέρετε κι εσείς.

H ειλικρίνειά σας θα δημιουργήσει 
εμπιστοσύνη και το πάθος για την επιχείρησή 
σας θα γίνει μεταδοτικό. Έτσι θα χτίσετε μια 
ομάδα που όχι μόνο θα σας έχει εμπιστοσύνη 
αλλά θα αναζητά και την καθοδήγησή σας, 
έμπνευση και ηγεσία. Αυτό είναι που 
αποκαλώ εγώ γερό θεμέλιο για να στηρίξεις 
μια επιχείρηση που θα έχει διάρκεια.

Συνεχίστε να χαμογελάτε,

Gregg Maughan
Πρόεδρος, Forever Living Products

Δεν είναι υπέροχο το συναίσθημα όταν παρακολουθείτε έναν 
σπουδαίο ηγέτη να μιλάει ή να διηγείται μια ιστορία; Έχουν 
ένα μοναδικό τρόπο να διευρύνουν τις προοπτικές μας, να 
μας κατευθύνουν σε νέα πράγματα και να μας εμπνέουν να 
κυνηγήσουμε ευκαιρίες γεμάτοι ενέργεια. Μπορεί ακόμα να 
έχετε κάνει αυτή την σκέψη: Μακάρι να μπορούσα να το 
κάνω αυτό. Προσωπικά το έχω νιώσει αυτό στο παρελθόν.

Ο ηγέτης

μέσα 
  σας
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#ForeverWeRise 

www.foreverliving.com

Η Forever Living Products Ελλάδος-Κύπρου είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ

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

697 643 6684



ΤΗΛΈΦΩΝΙΚΈΣ ΠΑΡΑΓΓΈΛΙΈΣ

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

+357 22446390-4
Δευ-Παρ: 09.00-16.30

     ΘΈΣΣΑΛΟΝIΚΗ
Γρηγορίου Παλαμά 3 & Τσιμισκή 87
54 622 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 221381, Fax: 2310 224861
thess@foreverliving.gr
Kαθημερινές: 9:00 π.μ.– 9:00 μ.μ.
Σάββατο: 9:00 π.μ.– 2:30 μ.μ.

     ΛΈΥΚΩΣIΑ
Κ. Αναξαγόρου 30, 2014 Λευκωσία
Τηλ: 00357 22446390-4, Fax: 00357 22446395
cyprus@foreverliving.gr
Καθημερινές: 9:00 π.μ.– 7:00 μ.μ.
Σάββατο: 10:00 π.μ.– 2:00 μ.μ.

     ΑΘHΝΑ
Λ. Συγγρού 240, 176 72 Καλλιθέα
Τηλ: 210 9577480, Fax: 210 9516322
info@foreverliving.gr
Καθημερινές: 9:00 π.μ.– 9:00 μ.μ.
Σάββατο: 9:00 π.μ.– 2:30 μ.μ.

Αναζητήστε δωρεάν τις εφαρμογές 
Discover Forever
Forever F.I.T.
στο App Store ή στο Play Store

 
 

 

Νέα

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

 
 

 

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

#SUCCESSDAY

4 Assistant Supervisors 1

Eagle Managers 2019

25CC - Επίπεδο 1 25CC - Επίπεδο 2

Supervisors Peter Boots,  Vice President of Europe

Μιχάλης Βιττωρούλης, Country  
Manager Forever Ελλάδος-Κύπρου

 Managers

Assistant Managers

Forever2Drive

75CC - Επίπεδο 1 50CC - Επίπεδο 1 50CC - Επίπεδο 2

Hyatt Regency Hotel Thessaloniki
22 Σεπτεμβρίου 2019

SUCCESS DAY

Η κα Στέλλα Γκιζάρη και η κα Έλλη Δούδου στην Παρουσίαση Γνωριμίας

Aloe Mini & Forever Supergreens   
Σοφία Ελευθερίου, Health Expert 5CC - Επίπεδο 1 5CC - Επίπεδο 2Dream Team 5CC - Επίπεδο 3

Σάββατο

  Ανεβάστε την 
ενέργειά σας

 στα 

   ύψη!

ARGI+ plus ALOE (3 x 330ml & 3 στικ Argi+): Kωδ. 71633  GR: 39.75   CY: 33.66

1

SUCCESS IS MADE HERE

Διαθέσιμο 
από

1/10/2019

The Landmark Nicosia  Κύπρος



✁

2 3

Non-ManagerTop 20Top 20

1. ΚΡΑΜΒΗ ΝΙΚΗ
2. ΤΑΜΑΝΗ ΑΥΓΗ
3.  ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

1. ΤΑΜΑΝΗ ΑΥΓΗ
2.  ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3.  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Top Top

1.  ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.   ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & 

ΕΥΤΥΧΗΣ
4.  ΑΪΜΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΥΜΕΩΝ
5.  ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΙΡΚΗ
6.  ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΗ
7.  ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.   ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & 

ΛΑΜΠΡΟΣ
9.  ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

10.   ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

11.  ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
12.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
13.  ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
14.  ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΙΚΟΣ
15.   ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &  

ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ 
16.  ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
17.  ΚΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΝΑ
18.   ΚΚΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ &  

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 
19.  ΦΕΣΑ ΠΑΝΙΚΟΣ 
20.  ΠΑΓΙΑΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ

1.  ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.   ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & 

ΕΥΤΥΧΗΣ
4.   ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & 

ΛΑΜΠΡΟΣ
5.  ΣΚΙΤΙΝΗ ΛΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
6.   ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  

ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
7.  ΚΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΝΑ
8.  ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
9.   ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &  

ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ
10.  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
11.   ΚΥΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12.  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
13.  ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
14.  ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΡΟΥΜΙΑΝΑ
15.  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
16.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 
17.   ΞΗΝΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΤΕΛΛΑ
18.   ΣΚΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ &  

ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19.   ΔΟΥΔΟΥ ΑΛΕΙΝΤ ΘΕΟΔΩΡΑ  

ΜΑΡΙΑΜ
20.  ΜΠΙΛΙΩΝΗ ΜΙΡΑΝΤΑ

1.   ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2.   ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.   ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & 

ΕΥΤΥΧΗΣ
4.   ΑΪΜΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΥΜΕΩΝ
5.   ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & 

ΛΑΜΠΡΟΣ
6.   ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  

ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
7.  ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΙΡΚΗ
8.  ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
9.  ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

10.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
11.  ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
12.  ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
13.   ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &  

ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ
14.  ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΗ
15.  ΚΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 
16.  ΚΚΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ &  

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 
17.  ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
18.  ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΙΚΟΣ
19.  ΠΑΓΙΑΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ
20.  ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

1.   ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & 
ΛΑΜΠΡΟΣ

2.   ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ & 
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

3.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.   ΣΚΙΤΙΝΗ ΛΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
5.  ΚΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΝΑ
6.  ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΕΥΤΥΧΗΣ
7.  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
8.  ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
9.   ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &  

ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ 
10.  ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
11.  ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
12.  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
13.   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
14.  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
15.  ΞΗΝΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΤΕΛΛΑ
16.   ΚΥΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17.  ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΡΟΥΜΙΑΝΑ
18.   ΔΟΥΔΟΥ ΑΛΕΙΝΤ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΜΑΡΙΑΜ
19.   ΣΚΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ &  

ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
20.  ΔΡΙΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Ιούλιος-Αύγουστος 2
019

SOARING 
MANAGER
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

MANAGER
18% - 120CC
ΚΥΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ASSISTANT
MANAGER
13% - 75CC
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ 

SUPERVISORS
8% - 25CC
ΕΛΛΑΔΑ
ΧΥΤΗΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
SCHAWERDA VALENTIN
ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ
ΚΡΑΜΒΗ ΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΦΕΣΑ ΠΑΝΙΚΟΣ 

ASSISTANT 
SUPERVISORS
5% - 2CC
ΕΛΛΑΔΑ
DUMBEVA ΘΕΟΔΩΡΑ
HAYDARLIEVA PENKA
KORAJ HENA
PLATARAD ΧΡΗΣΤΟΣ
RAM JAGJIVAN
YOUSUF ASIA
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΒΑΛΔΙΡΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΕΤΑ ΟΛΓΑ
ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑ ΑΝΝΑ
ΓΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΙΑΓΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΚΕΤΣΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 
ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΔΕΛΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕΝΤΑΚΗ ΚΑΙΤΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΖΩΗ
ΕΜΕΞΕΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΖΑΛΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΑ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΤΖΟΥΛΙΑ
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΡΙΔΑ
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΣΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΑ
ΚΙΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΟΝΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΟΥΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΟΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ 
ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΛΝΑΡ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΟΥΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΣΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΟΘΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΜΥΡΙΣΗ ΜΑΙΡΗ
ΜΩΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΥΛΚΑ ΑΘΗΝΑ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ 
ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΕΤΡΙΝΑ
ΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΕΡΜΠΕΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΣΙΜΣΙΡΟΓΛΟΥ ΜΩΥΣΗΣ
ΣΙΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΚΛΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑΣΟ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΤΖΙΟΥΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΖΟΥΒΑΛΙΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΤΣΑΝΤΑΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΤΣΙΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΘΗΝΑ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΦΑΦΕΣΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΤΙΑ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΧΑΤΖΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΤΖΩΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΟΥΤΟΥΡΗ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΥΠΡΟΣ
UCOK MEHMET
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΑΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΑΛΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΦΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 
ΔΙΡΝΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΦΗ
ΗΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙΥ ΜΙΡΑΝΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΤΣΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΑΡΔΑΛΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ
ΣΙΓΑΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΥΜΒΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΦΡΑΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΙΤΣΑ
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΖΑΧΑΡΙΑ 
ΧΡΥΣΤΟΥΛΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΛΕΝΑ

5CC CLUB
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ & 
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΕΛΟΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ & 
ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΛΙΟΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & 
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΞΗΝΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΤΕΛΛΑ
ΣΚΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ &  
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΥΤΗΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΟΥΖΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΛΙΤΣΑ
ΦΕΣΑ ΠΑΝΙΚΟΣ 
ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΑΡΩ

5CC CLUB
ΕΠΙΠΕΔΟ 2
ΕΛΛΑΔΑ
KESIDE DIANA
ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΦΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΙΑΜΕΤΗ ΚΟΡΑΛΙΑ &  
ΛΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ & 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΣΙΟΥΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΒΙΤΤΩΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

5CC CLUB
ΕΠΙΠΕΔΟ 3
ΕΛΛΑΔΑ
ΒΑΛΚΑΝΗ ΕΥΑ 
ΓΚΟΤΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & 
ΤΡΕΒΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΟΥΛΤΑΝΑ & 
ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΤΑ 
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΚΑΤΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

11/19 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

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

6 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

6 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

6 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

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

12 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

13 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 

13 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

13 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

15 ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ «Aloe & Bee Essentials» | 3.00–8.00 μ.μ. | 
Είσοδος 15€ | B.Τσολάκη & Σ. Ελευθερίου – Health & Beauty 
Experts | Αθήνα 

16 ΣΑΒΒΑΤΟ  Success Day | 6.00 μ.μ.–9.00 μ.μ | 
The Landmark Nicosia, Λευκωσία | 7,5€ έως 13/11/2019

20 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

20 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

20 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

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

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

27 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 

27 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

27 ΤΈΤΑΡΤΗ Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 5.40–6.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Κύπρος | Managers

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας σε 
Αθήνα,  Θεσσαλονίκη, Κύπρο, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. 
Ημέρες Προσαρμογής 1, 2 & 4 Νοεμβρίου.
*Είσοδος μόνο για FBO.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

1.  ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

2.  ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3.  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & 

ΛΑΜΠΡΟΣ

1.  ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ &  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

2.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΔΡΙΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΟΥΔΟΥ ΕΛΛΗ
ΚΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΤΑΜΑΝΗ ΑΥΓΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2
ΕΛΛΑΔΑ
ΓΚΙΖΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ & 
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 
ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ & 
ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 800 * / μήνα για 3 χρόνια

ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

25cc Club 75cc Club
ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

*Αναλυτικά οι όροι στην Πολιτική της Εταιρείας

FOREVER2DRIVE


