ΝΕΟ OJO SUN&GLASSES
Ακόμη ένα OJO sun&glasses άνοιξε
στο νέο Metropolis Mall στη Λάρνακα

ΞΕΡΕΤΕ

και Λίβανο καθώς και το δικό μας e-shop.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ

Η συλλογή OJO Sun&glasses περιλαμβάνει

Χρυσός κανόνας μας είναι "να
συμπεριφερόμαστε όπως θα θέλαμε να μας
συμπεριφέρονται".

πάνω από 450 διαφορετικά στιλ τόσο σε
γυαλιά οπτικών όσο και ηλίου, για γυναίκες,

Η ΙΔΕΑ &

άντρες και παιδιά. Η γκάμα της OJO

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ;

την ίδια εμπορική επωνυμία OJO,

ανανεώνεται κάθε 20 μέρες καθ' όλη τη
διάρκεια του χρόνου. Με τον τρόπο αυτό
ικανοποιούμε κάθε γούστο και στιλ, κάτω από
ακολουθώντας τις σύγχρονες (και όχι μόνο)
τάσεις τις μόδας στα γυαλιά ηλίου και οπτικών.

Η ιδέα της OJO δημιουργήθηκε το 2010 στην
Κύπρο. Η φιλοσοφία μας είναι απλή, αφού έχει

Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην

ως προτεραιότητα την ποιότητα, την ποικιλία,

εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων μας,

τις καλές τιμές, αλλά και την εξυπηρέτηση των

αξιοποιώντας την πιο σύγχρονη πολωτική και

πελατών μας, μέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις

οπτική τεχνολογία, ώστε τα γυαλιά ηλίου μας

των συναδέλφων που απαρτίζουν τα

να μην ακολουθούν μόνο τις τάσεις της μόδας,

καταστήματα, τα κεντρικά γραφεία κι όλη γενικά

αλλά να προσφέρουν ταυτόχρονα την

την αλυσίδα κατασκευής και διάθεσης των
προϊόντων μας.
Το Μάρτιο του 2011, λειτουργήσαμε το πρώτο
μας κατάστημα OJO Sunglasses στην Αγία
Νάπα, ως μια Κυπριακή εταιρία, σχεδιάζοντας
αλλά και παράγοντας τα δικά μας γυαλιά ηλίου,

καλύτερη δυνατή προστασία από την ηλιακή
ακτινοβολία. (100%UVA & UVB 400nm).
Όλα μας τα καταστήματα OJO Sunglasses σε
οποιαδήποτε χώρα και αν δραστηριοποιούνται
έχουν τις ίδιες ακριβώς τιμές και την προσφορά

ακολουθώντας όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

1+1 δωρεάν με μέση λιανική τιμή τα €59. Αυτό

Σήμερα διαθέτουμε 41 καταστήματα σε Κύπρο,

σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε

Ελλάδα, Μάλτα, Σαουδική Αραβία και Νότιο

οποιαδήποτε δύο ζευγάρια γυαλιά και να

Αφρική

πληρώσετε το ένα, αυτό της μεγαλύτερης
αξίας.

OJO #HIGHLIGHTS
Βραβείο στην
OJO Καλλιθέας
για συμμετοχή του στην
κοινότητα

NEO OJO SUN&GLASSES LOYALTY APP
Στηρίζοντας και
βοηθώντας το περιβάλλον

Ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει
πρωτοφανείς προκλήσεις όσον
αφορά το περιβάλλον και το κλίμα
του. Ετσι, μέσα στα πλαίσια της
κοινωνικής και περιβαλλοντικής
εταιρικής ευθύνης για προστασία
και ευημερία του περιβάλλοντος,
έχουμε ξεκινήσει εδώ και μήνες την
δωρεάν προσφορά κάδων για
σκουπίδια και απορρίμματα σκύλων
σε διάφορους δήμους, τόσο στην
Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

Κατεβαστε τη νέα εφαρμογή μας, κερδίστε
50 βαθμούς & απολαύστε ειδικά προνόμια
Έχοντας πάντα υπόψη να δώσουμε ακόμη περισσότερα σε όλους
εσάς, έχουμε δημιουργήσει ως OJO sun&glasses μια νέα εφαρμογή
για smart phones, όπου μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά
προνόμια.
Συγκεκριμένα, η νέα αυτή εφαρμογή σας δίνει την ευκαιρία να έχετε
άμεση πρόσβαση στους πόντους τους απ’ όπου και αν βρίσκεστε
μέσω του τηλεφώνου σας Ακόμη, μέσω της νέας αυτής εφαρμογής,
μπορείτε να κάνετε δώρο σε φίλους ή μέλη της οικογένειας σας
βαθμούς OJO, όπου μπορούν να τους εξαργυρώσουν σε
οποιοδήποτε κατάστημα μας. Επίσης, μέσω της νέας εφαρμογής
έχετε άμεση πρόσβαση στις αγορές σας στις αγορές σας αλλά και
την ευκαιρία να ενημερώνεστε άμεσα για τις νέες συλλογές μας.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο App store όσο και Google Play και
κατεβάζοντας την κερδίζετε άμεσα 50 βαθμούς, ενώ παράλληλα
απολαμβάνετε τα οφέλη που έχετε ως μέλη του προγράμματος
επιβράβευσης μας, κερδίζοντας 2 βαθμούς με κάθε €1.
Η εξαργύρωση των βαθμών μπορεί να γίνει κάθε 750, 1350 και
2500 για €30, €50 και €100 αντίστοιχα. Η εγγραφή στο πρόγραμμα
ανταμοιβής OJO sun&glasses μπορεί να γίνει μέσω των
καταστημάτων OJO ή κατεβάζοντας την συγκεκριμένη εφαρμογή.

#SEE

ΠΟΤΕ ΗΤΑΝ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ
ΠΟΥ ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΣΑΣ;
ΔΩΡΕΑΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

#SEE

ΟΠΤΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ OJO

OVAL GHOV SHELL ORANGE

OVAL GHOV BURGUNDY HANDMADE

SQUARE GHOV BLACK

ROUND OKO GUN

OVAL GHOV BLACK

WAYFARERS GHOV BLACK SHELL

SQUARE BAYEN BROWN

ROUND OYE GUN

ΔΩΡΕΑΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1+1 ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ + ΦΑΚΟΙ

#SUNVLASSES

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ OJO

CAT EYE OCCHIO DEMI BROWN

ROUND AUGA BLACK BROWN

CAT EYE CEIL DEMI BROWN

WAYFARERS ISO POLARISED BLACK GREEN

LYLYDAD ROUND GOLD GREEN

SQUARE OYE BLACK

SQUARE OYE BLACK

OVAL NUN DEMI BROWN

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε ένα κατάστημα OJO
ή/και στο www.ojosunglasses.com

ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Ο 52χρονος εθελοντής πεζοπόρος που περπατά
στις Κυκλάδες για φιλανθρωπία
H εταιρεία μας, OJO sun&glasses,
στα πλαίσια της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης της, στηρίζει
έμπρακτα την προσπάθεια του
εθελοντή πεζοπόρου Αλέξη
Σοφοκλέους.
Ο 52χρονος συμπατριώτης μας,
παρά την καθημερινότητα του,
πάντα βρίσκει χρόνο για να
προάγει τον εθελοντισμό και να
βοηθήσει τους συνανθρώπους
μας. Έτσι και η OJO, που ως μότο
έχουν το «συμπεριφερόμαστε
όπως θέλουμε να μας
συμπεριφέρονται», στηρίζουν την
προσπάθεια αυτή, διαδίδοντας
παράλληλα τις αξίες του
εθελοντισμού.
O εθελοντής Κύπριος πεζοπόρος
συνεχίζει το φιλανθρωπικό του
έργο, περπατώντας και στα 33
νησιά των Κυκλάδων, με σκοπό
την ενίσχυση διαφόρων
φιλανθρωπικών Ελληνικών
συνδέσμων, μεταφέροντας
μηνύματα αλληλεγγύης και
ενσυναίσθησης προς την
κοινωνία, τόσο την Ελληνική όσο
και την Κυπριακή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η
εθελοντική αυτή πεζοπορία
εντάσσεται μέσα στην μεγάλη
δραστηριότητα «Βήμα-Βήμα την
Κύπρο», που ξεκίνησε το 2020, με
το επίτευγμα της πεζοπορίας
περιμετρικά ολόκληρης της
Κύπρου, μέσα σε 29 μέρες
(740χλμ) και στη συνέχεια με 33
φιλανθρωπικές και κοινωνικές
πεζοπορίες, ενισχύοντας έργο
πολλών ΜΚΟ.

Χωρίς αμφιβολία, ο εθελοντισμός
σε παγκόσμιο επίπεδο έχει
εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικό τρόπο
ενθάρρυνσής και ανάπτυξης της
αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς
προσφοράς των ανθρώπων για
ένα ή και περισσότερους
κοινωφελείς σκοπούς.
Όπως δηλώνει και ο ιδρυτής της
εταιρείας, Νίκος Μεσολογγίτης
«Πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός
και η καλλιέργεια της
ευσυνειδησίας, δίνει σε όλους μας
την ευκαιρία να αποκτήσουμε νέες
δεξιότητες αλλά και να γίνουμε
καλύτεροι ως άνθρωποι, τόσο
εμείς όσο και τα παιδιά μας. Ας
είμαστε λοιπόν υποστηρικτικοί,
διαδίδοντας ο καθένας μας με τον
τρόπο και τα μέσα που έχει στη
διάθεσή του, το μήνυμα του
εθελοντισμού και την αξία της
συλλογικότητας.

"Πιστεύουμε ότι ο
εθελοντισμός και η
καλλιέργεια της
ευσυνειδησίας, δίνει σε
όλους μας την ευκαιρία
να αποκτήσουμε νέες
δεξιότητες αλλά καινα
γίνουμε καλύτεροι ως
άνθρωποι, τόσο εμείς
όσο και τα παιδιά μας."

#SEE BETTER

ΜΕΧΡΙ ΤΟ
2050, ΤΟ 50%
ΤΗΣ ΓΗΣ
ΘΑ ΕΧΕΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ
ΜΥΩΠΙΑ
Η μυωπία είναι μια προοδευτική ασθένεια των ματιών που
προκαλεί δυσκολία στο να βλέπει κανείς αντικείμενα καθαρά από
απόσταση. Δύναται να αλλάξει τη φυσική δομή των ματιών και να
οδηγήσει ακόμα και σε απώλεια όρασης.
Ένας σημαντικός παράγοντας στην εμφάνιση μυωπίας είναι η
κληρονομικότητα. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται μια ραγδαία
αύξηση τα τελευταία χρόνια, η οποία συνδέεται περισσότερο με
περιβαλλοντικούς παράγοντες και το σύγχρονο τρόπο ζωής μας.
Ένας άλλος παράγοντας εκτός από την κληρονομικότητα στην
εκτόξευση της μυωπίας σε όλον τον κόσμο, είναι η ελαχιστοποίηση
του χρόνου έκθεσης στο φυσικό φως που είναι απαραίτητο
συστατικό για να αναπτυχθούν φυσιολογικά τα μάτια.
Άλλη σημαντική αιτία είναι η πολύωρη παραμονή μας σε κλειστούς
χώρους (π.χ. σπίτι, γραφείο, σχολείο κλπ.) και η εκτεταμένη χρήση
ψηφιακών συσκευών εικόνας (κινητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
tablets και τηλεοράσεις), περιορίζοντας τον οπτικό μας ορίζοντα,
την ίδια στιγμή που τα μάτια μας είναι κατασκευασμένα για να
κοιτούν μακριά.
Με γνώμονα τα πιο κάτω, η οπτικός της ομάδας OJO, Ιουλία
Χατζόγου συστήνει όπως:
Να γίνεται προληπτική ετήσια εξέταση της όρασης στα
εξειδικευμένα οπτικά καταστήματα OJO.
Χρήση γυαλιών και φακών επαφής, με σωστή διόρθωση και
προστασία από τη UV ακτινοβολία.
Αύξηση των δραστηριοτήτων και του χρόνου παραμονής σε
εξωτερικούς χώρους.
Περιορισμό της χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών στο ελάχιστο.
Επιλογή κατάλληλου φωτισμού, σε σχέση με το χώρο και τις
δραστηριότητες.
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι έρευνες έχουν δείξει ότι η υγιής
και καθαρή όραση δεν έχει μόνο ως όφελος την αποδοτικότητα
στην εργασία μας και τις καλύτερες επιδόσεις των παιδιών μας στο
σχολείο, αλλά ότι βοηθάει και στην ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών
δραστηριοτήτων.

ΓΙΑΤΙ OJO;

OJO Προσφορά 1+1 ΔΩΡΕAΝ

Ποιότητα & προστασία
Οι προσπάθειές μας
επικεντρώνονται
στην εξαιρετική
ποιότητα των
προϊόντων μας,
αξιοποιώντας την
πιο σύγχρονη πολωτική και οπτική
τεχνολογία, ώστε τα γυαλιά ηλίου μας να
μην ακολουθούν μόνο τις τάσεις της μόδας,
αλλά να προσφέρουν ταυτόχρονα την
καλύτερη δυνατή προστασία από την ηλιακή
ακτινοβολία. (100%UVA & UVB 400nm)

Ποικιλία σχεδίων

Δωρεάν οπτομέτρηση

#BLUEBLOCK LENSES

ΟΠΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ #OJO UV420 BLUE BLOCK!
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΛΑΒΕΡΗ ΜΠΛΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Πετρούλα Θεοχαρίδου,,
Οπτικός- OJO Sunglasses
OJO NICOSIA MALL, Λεηκωσία

Οι φακοί οράσεως #OJO UV420
Blue Block είναι οι φακοί οι οποίοι
παρέχουν περαιτέρω προστασία
από την επιβλαβή ακτινοβολία που
προέρχεται από τις πηγές μπλε
τεχνητού φωτός. Τέτοιες πηγές
τεχνητού φωτός είναι η τηλεόραση,
η οθόνη του υπολογιστή, τα κινητά
τηλέφωνα και τα tablets. Οι οθόνες
εκπέμπουν ένα μπλε φως το οποίο
μετά από πολύωρη έκθεση των
ματιών μας σε αυτές μπορεί να
προκαλέσει μερικά ανεπιθύμητα
συμπτώματα.
Καθημερινά εκτίθεται ο οργανισμός
μας και κυρίως τα μάτια μας σε
όλες αυτές τις πηγές τεχνητού
φωτός είτε γιατί το απαιτεί η
εργασία μας, είτε ακόμα και τις
ώρες που ξεκουραζόμαστε
παρακολουθώντας τηλεόραση.

Η συνεχής έκθεση των ματιών μας
στο τεχνητό φως προκαλεί
αναπόφευκτα κούραση στα μάτια,
ξηροφθαλμία, ανεπαρκή οπτική
αντίθεση και πονοκέφαλος. Η
παρατεταμένη χρήση τέτοιων
συσκευών χωρίς κάποια
προστασία αυξάνει τον κίνδυνο
εμφάνισης οφθαλμικών παθήσεων
και επίσης σχετίζεται με γενικότερα
προβλήματα υγείας (όπως π.χ
διαταραχή ύπνου).
Ειδικότερα τα άτομα νεαρότερης
ηλικίας στα οποία ακόμη
οκρυσταλλοειδής φακός είναι πιο
διάφανος, είναι περισσότερο
ευάλωτα.
Ο φακός #OJO UVA420 Blue Block
μας παρέχει αυτή την προστασία
έχοντας ενσωματωμένο στην ύλη
του ένα ειδικό φίλτρο το οποίο
απορροφά την HEV, η αλλιώς το
μπλε φως, ενώ παράλληλα διατηρεί
την καθαρότητα του.

Η χρήση εξειδικευμένου #OJO
φακού UV420 Blue Block στα
γυαλιά μας έχει σαν αποτέλεσμα
την ελάττωση της ακτινοβολίας
που φτάνει στον
αμφιβληστροειδή καθώς
παράλληλα διατηρεί την
βελτίωση οπτική οξύτητα.
Ο φακός αυτός είναι κατάλληλος
για όλες τις ηλικίες και συστήνεται
κυρίως η χρήση του στα παιδία.
Μπορεί να εφαρμοστεί σε
οποιοδήποτε σκελετό, είτε με
συνταγή είτε χωρίς.
O φακός #OJO UV420 Blue Block:
Ελαττώνει την καταπόνηση
των ματιών
Παρέχει αποτελεσματική UV
προστασία
Αποτελεσματική προστασία
που διατηρεί την υγεία των
ματιών

ΕΝΑ ΝΕΟ
OJO SUN&GLASSES
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΊΝΑΙ
ΓΕΓΟΝΌΣ ΣΤΟ
ΝΕΟ METROPOLIS MALL
ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
Ακόμη ένα κατάστημα OJO
Sunglasses άνοιξε στο νέο
Μetropolis Mall στη Λάρνακα,
προσφέροντας όχι μόνο μια
τεράστια ποικιλία γυαλιών ηλίου και
οπτικών, αλλά μια εμπειρία στο
χώρο της μόδας, με σκοπο
κάνοντας το κοινό να αισθανθεί
ακόμα πιο όμορφα, ζεστά και
φιλόξενα.
Η φιλοσοφία μας OJO ξεκίνησε
πίσω στο 2010 με απώτερο σκοπό
το δικαίωμα στην όραση για όλους.
Η συλλογή OJO sun&glasses
περιλαμβάνει πάνω από 450
διαφορετικά μοντέλα τόσο σε γυαλιά
ηλίου όσο και οπτικών για γυναίκες,
άντρες και παιδιά εξυπηρετώντας
κάθε γούστο και στιλ.
Εμείς, ως μια Κυπριακή εταιρεία με
δραστηριότητα πάνω από 10
χρόνια, υποσχόμαστε ότι θα
συνεχίσουμε με το ίδιο και
περισσότερο ζήλο,
προσφέροντας σας υψηλής
ποιότητας γυαλιά ηλίου και οπτικά,
διατηρώντας την προσφορά μας
1+1 δωρεάν σε όλα τα καταστήματά
μας σε οποιοδήποτε χώρα.

"Η φιλοσοφία
μας OJO
ξεκίνησε
πίσω στο
2010 με
απώτερο
σκοπό το
δικαίωμα
στην όραση
για όλους."

#SEE BETTER

Που θα μας βρείτε
Λευκωσία
OJO Λευκωσία - Nicosia Mall (sunglasses & optics)
OJO Λευκωσία - Λεωφόρος Σταυρού (sunglasses & optics)
OJO Λευκωσία - The Mall of Engomi (sunglasses)
OJO Λευκωσία - Οδός Λήδρας (sunglasses & optics)
OJO Λευκωσία- The Mall of Cyprus (sunglasses)
Λεμεσός
OJO Λεμεσός - Κάτω Πολεμίδια (sunglasses & optics)
OJO Λεμεσός - Λεωφόρος Μακαρίου (sunglasses)
OJO Λεμεσός - My Mall (sunglasses)
Λάρνακα
OJO Λάρνακα - Λεωφόρος Ερμού (sunglasses & optics)
OJO Metropolis Λεωφόρος Ευρωπαϊκής Ένωσης 5, Larnaca 6043
Πάφος
OJO Πάφος- Apostolou Pavlou (sunglasses & optics)
OJO Sunglasses Πάφος Kings Avenue Mall (sunglasses)
Αμμόχωστος
OJO Παραλίμνι - Αγίου Γεωργίου (sunglasses & optics)
OJO Αγία Νάπα - Nissi Avenue (sunglasses & optics)
Αθήνα
OJO Αθήνα - Νέα Ιωνία (sunglasses & optics)
OJO Αθήνα - Νέα Σμύρνη (sunglasses & optics)
OJO Αθήνα - Καλλιθέα (sunglasses & optics)
OJO Αθήνα - Χαλάνδρι (sunglasses & optics)
Θεσσαλονίκη
OJO Thessaloniki - Giannitson – One Salonica Mall (sunglasses)
OJO Thessaloniki - Tsimiski Street (sunglasses & optics)
Ρόδος
OJO Ρόδος - Γρηγορίου Λαμπράκη (sunglasses & optics)
Κρήτη
OJO Ηράκλειο - Οδός Δαιδάλου (sunglasses & optics)
OJO Χανιά - Οδός Μιλωνογιάννη (sunglasses & optics)
Πάτρα
OJO Πατρα - Οδός Ρήγα Φεραίου (sunglasses & optics)

OJO sunglasses Headquarters, Μιχαήλ Γιωργαλλά 6Α, Έγκωμη 2409 Λευκωσία - Κύπρος
+357 22 369861 customerservice@ojosunglasses.com
www.ojosunglasses.com

