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H OJO
στη χώρα
των
θαυμάτων
Η φαντασία είναι το μόνο
όπλο στον κόσμο ενάντια
στην πραγματικότητα!
Τα OJO, σε αυτή την έκδοση του Online
περιοδικού μας, αναβιώνουν ένα από τα
πλέον αγαπημένα και κλασσικά παραμύθια
μικρών και μεγάλων σ’ όλο τον κόσμο,
που γράφτηκε στα μέσα του 19ου αιώνα
μ.Χ. από τον άγγλο Λιούις Κάρολ, με τον
τίτλο «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων».
H OJO, εμπνευσμένη από το μαγικό αυτό
παραμύθι, σατιρίζει και καυτηριάσει τον
τρόπο ζωής της εποχής που ζούμε,
μεταφέροντας την αγωνία όλων μας,
μικρών και μεγάλων. Όπως η Αλίκη,
εκπρόσωπος της παιδικής αφέλειας και
ανησυχίας, έτσι και τα OJO, κουβαλούν
όλα τα ερωτήματα, τις αγωνίες και τα
μυστήρια της εποχής μας, ταξιδεύοντας
μας σε μια χώρα της φαντασίας, γεμάτη
απορίες, αγωνία και περιέργεια.
Όπως η Αλίκη, έτσι και εμείς, μικροί και
μεγάλοι πέφτουμε στη σκοτεινή
«λαγότρυπα» που έπεσε η κεντρική
ηρωίδα του παραμυθιού, τον εσωτερικό

μας κόσμο που πολλές φορές
περιβάλλεται από μαύρες σκέψεις και
συναισθηματικά αδιέξοδα. Ερχόμαστε
καθημερινά, ειδικά τα τελευταία χρόνια,
αντιμέτωποι με τον φόβο, κάνουμε
ταραχώδεις σκέψεις και συγκρουόμαστε
με τους προβληματισμούς μας, όντας
αντιμέτωποι με τα προβλήματα της
κοινωνίας και του κόσμου ολόκληρου,
όπως κορωνοϊός, πόλεμος, οικονομία και
άλλα. Τα OJO, έχουν δημιουργήσει τη δική
τους «χώρα των θαυμάτων», την
αντίστοιχη χώρα των θαυμάτων του
καθενός μας, που μας βοηθάει να
ξεφύγουμε από οτιδήποτε σκοτεινό και να
το αντικρίσουμε με αισιοδοξία και θετική
σκέψη, έχοντας ως μότο αυτή την δύσκολη
περίοδο που διανύουμε, το «no matter
what happens, enjoy life».
Επιλέγοντας αυτό το θέμα φωτογράφισης
για το Πάσχα, τα OJO θέλουν να
αποδείξουν πως η αγάπη, η φιλία, η τόλμη
και η αισιοδοξία δημιουργούν θαύματα
στις ζωές των ανθρώπων.
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Είναι δεδομένο ότι παντού υπάρχουν και θα
υπάρχουν προβλήματα, αλλά αυτό που
μπορούμε να κάνουμε είναι να
απολαμβάνουμε και να «ζούμε» τη ζωή,
αντιμετωπίζοντας την με αισιοδοξία και
γενναιότητα, βλέποντας μπροστά με
θετικότητα και τόλμη.
Ας δούμε λοιπόν με αισιοδοξία το μέλλον και
ας είμαστε ευγνώμονες γι αυτά που έχουμε και
όχι αυτά που δεν έχουμε. Ας αρχίσουμε
λοιπόν να σεβόμαστε και να
βοηθούμε ο ένας τον άλλο, ασχέτως της
διαφορετικότητας μας ,κάτι που εδώ και χρόνια
είναι στις αξίες της OJO . Και ας μη ξεχνάμε,
ας αρχίσουμε να “συμπεριφερόμαστε όπως θα
θέλαμε να μας συμπεριφέρονται!

Όσοι δεν
πιστεύουν στη
μαγεία, δεν θα
την βρούνε
ποτέ!
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ΠΟΙΟΥΣ ΦΑΚOYΣ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΜΟΥ;
Τα γυαλιά οράσεως είναι σίγουρα
από τα πιο σημαντικά και χρήσιμα
αξεσουάρ, ειδικά για τα άτομα με
προβλήματα όρασης και
οφθαλμικές παθήσεις, όπως
μυωπία, αστιγματισμό,
πρεσβυωπία και άλλα.
Όσον αφορά τους οφθαλμικούς
φακούς, υπάρχει μια μεγάλη
ποικιλία μέσα απο την οποία
μπορεί κάποιος να διαλέξει,
σύμφωνα με τις ανάγκες του, τον
τρόπο ζωής του αλλά και της
χρήσης που τους κάνει.

Φακοί με αντιανακλαστκές και
αντιχαρακτικές επιστρώσεις:
Για άτομα τα οποία χρησιμοποιούν
συχνά γυαλιά οράσεως στην
καθημερινότητα τους ή τους είναι
συνεχώς απαραίτητα, μια ιδανική
επιλογή είναι φακοί με
αντιανακλαστκές και
αντιχαρακτικές επιστρώσεις.
Σύμφωνα με μελέτες, οι φακοί
γυαλιών οράσεως που διαθέτουν
αντιανακλαστικές επιστρώσεις
στην επιφάνεια τους είναι πιο

“Οι έμπειροι οπτικοί
OJO θα σας
βοηθήσουν να κάνετε
την πιο σωστή
επιλογή.”
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Πολυεστιακοί φακοί… για άτομα
τα οποία θέλουν να βλέπουν
καθαρά ταυτόχρονα σε κοντινές
και μακρινές αποστάσεις.
Για τους ανω των 40ετών όπου έχει
ξεκινήσει η πρεσβυωπία και
αντιμετωπίζουν πρόβλημα και με
την μακρινή όραση, υπάρχει ο
πολυεστιακός φακός. Ο
πολυεστιακός φακός, μας δίνει την
δυνατότητα την ίδια ώρα να
εστιάζουμε μακριά πχ όταν
εργαζόμαστε σε υπολογιστή και
ταυτόχρονα να διαβάζουμε από
κοντά, κινώντας απλά το βλέμμα
μας.
Φακοί με επιπλέον λέπτυνση

διαυγείς, προσφέρουν μεγάλη
άνεση και παρέχουν καθαρότερη
όραση τόσο την ημέρα, όσο και τη
νύχτα, με λιγότερες
αντανακλάσεις. Αυτό αναμφίβολα
προσφέρει ένα μεγάλο
πλεονέκτημα, ειδικότερα κατά την
βραδινή οδήγηση. Επίσης, οι
επιστρώσεις που εφαρμόζονται,
τους κάνουν λιγότερο επιρρεπείς
σε τυχόν γδαρσίματα.
Γι αυτούς που είναι πολλή ώρα
μπροστά από κάποια οθόνη
Όσο αφορά τα άτομα που οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές
αποτελούν μέρος της
καθημερινότητας τους ή περνούν
πολλή ώρα μπροστά από κάποια
οθόνη, μια ιδανική επιλογή για
προστασία των ματιών τους είναι
η επιλογή φακού με επιπλέον

φίλτρο μέσα στην υλη του, που
προστατεύει από τη βλαβερή μπλε
ακτινοβολία που εκπέμπουν αυτές
οι συσκευές. Το αποτέλεσμα είναι
εργασία με ασφάλεια και άνεση για
τα μάτια, ενώ προσφέρουν 100%
ασφάλεια από την υπεριώδη
ακτινοβολία του ήλιου.
Για άτομα τα οποία θέλουν να
χρησιμοποιούν ένα ζευγάρι
γυαλιών από το πρωί μέχρι το
βράδυ.
Οι φακοί αυτοί, εξυπηρετούν
κυρίως άτομα που δεν θέλουν να
έχουν δυο ξεχωριστά ζευγάρια
γυαλιά, οράσεως και ηλίου. Ο
συγκεκριμένος φακός αλλάζει
χρώμα όταν εκτείθεται στον ήλιο
και την υπεριώδη ακτινοβολία και
επανέρχεται στην διάφανη
κατάσταση του όταν βρίσκεται σε
κλειστούς χώρους.

Είναι φακοί που απευθύνονται σε
άτομα μεαυξημένους βαθμούς
διόρθωσης, άλλα ταυτόχρονα
επιζητούν ένα άψογο αισθητικό
αποτέλεσμα. Ένας φακός στον
οποίο έχει γίνει επεξεργασία
λέπτυνσης, προσφέρει άψογο
αισθητικό αποτέλεσμα και λιγότερο
βάρος στο σκελετό. Παράλληλα,
μας δίνει τη δυνατότητα να
επιλέξουμε σχεδόν οποιοδήποτε
σκελετό μας αρέσει χωρίς
περιορισμούς, καθώς το πάχος του
φακού είναι σαφώς πιο λεπτό.
Όλες τις πιο πάνω επιλογές σε
φακούς, μπορείτε να τις βρείτε στα
καταστήματα μας, όπου οι έμπειροι
οπτικοί μας θα σας βοηθήσουν να
κάνετε την πιο σωστή επιλογή,
προσφέροντας δωρεάν εξέταση της
όρασης σας.

#seeBetter
#beOJO
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ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ & ΜΑΤΙΑ:
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Είναι πολύ συχνό φαινόμενο, τώρα
που αλλάζει η εποχή και μπαίνουμε
στην άνοιξη να αντιμετωπίζουμε
διάφορες παθήσεις στα μάτια μας.
Μια αρκετά μεγάλη μερίδα
ενηλίκων αλλά και παιδιών, κάθε
άνοιξη αντιμετωπίζουν διάφορα
προβλήματα με τα μάτια τους,
όπως ερεθισμούς, κοκκινίλες,
δάκρυ, κνησμό ή αίσθημα καύσου,
προκαλώντας τους έντονη
ενόχληση για μέρες. Υπολογίζεται
ότι ποσοστό έως και 30% των
ενηλίκων και έως το 40% των
παιδιών πάσχουν από εποχιακές
αλλεργίες

παθολογική κατάσταση κατά τη
οποία ο οργανισμός αντιδρά
απέναντι σε αβλαβείς
περιβαλλοντικές ουσίες, που
ονομάζονται αλλεργιογόνα.

Αλλεργία, όπως ορίζεται από το
Janeway’s Immunobiology είναι η

Η αλλεργική επιπεφυκίτιδα είναι
από τις πιο συχνές εποχιακές

Εμείς, καθώς μπήκαμε ήδη στην
άνοιξη, σας παραθέτουμε τις πιο
συχνές ανοιξιάτικες αλλεργίες
καθώς και μερικούς τρόπους
αντιμετώπισής τους, για να
απολαύσετε όσο το δυνατόν πιο
όμορφα την ανοιξιάτικη περίοδο.
Εποχική Αλλεργική
επιπεφυκίτιδα

“Υπολογίζεται ότι
ποσοστό έως και
30% των ενηλίκων
και έως το 40%
των παιδιών
πάσχουν από
εποχιακές
αλλεργίες.”
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χορηγήσει διάφορα άλλα φάρμακα,
όπως αντισταμινικά για
αντιμετώπιση της αλλεργίας, καθώς
και φάρμακα που σταθεροποιούν τα
μαστικά κύτταρα, μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη ή και ήπια
κορτοκοστεροειδή, τη γνωστή
κορτιζόνη.

αλλεργίες που αντιμετωπίζουμε την
άνοιξη. Η αλλεργία αυτή
προκαλείται λόγω της γύρης που
κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα και
είναι αρκετά συχνή στην αρχή της
άνοιξης.
Από τα πιο κοινά συμπτώματα
αυτής της εποχιακής αλλεργίας
είναι κνησμός (φαγούρα),
ερυθρότητα στα μάτια, κάψιμο
καθώς και παραγωγή ενός
διαυγούς υγρού από τα μάτια μας.
Αρκετές φορές, το κάψιμο και το
αίσθημα του κνησμού είναι τόσο
έντονο και ενοχλητικό, έτσι ώστε
πολλά άτομα τρίβουν συχνά τα
μάτια τους, αυξάνοντας έτσι τον
κίνδυνο μόλυνσης.

κυρίως σε παιδιά, συνήθως αγόρια
στην ηλικία των 3-4 ετών και
υποχωρεί στην εφηβεία. Αρχίζει την
άνοιξη, με την πρώτη γύρη που
υπάρχει στην ατμόσφαιρα και
αρκετές φορές, ενδέχεται να
διαρκέσει μέχρι και το φθινόπωρο!
Τα συμπτώματα της είναι παρόμοια
με την εποχιακή αλλεργική
επιπεφυκίτιδα, καθώς
περιλαμβάνουν έντονο κνησμό,
δακρύρροια και έντονα πρησμένα
βλέφαρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι
μπορεί να έχει και επιπλοκές στον
κερατοειδή χιτώνα του ματιού, με
αποτέλεσμα μερικές φορές ένα
μόνιμο – πιο σοβαρό - πρόβλημα
όρασης.

Παράλληλα, κάποιος που πάσχει
από αυτή την αλλεργία μπορεί να
παρουσιάσει έντονους μαύρους
κύκλους κάτω από τα μάτια καθώς
και έντονη ευαισθησία στο έντονο
φως αλλά και πρησμένα βλέφαρα.
Ακόμη, κάποιος ο οποίος πάσχει
από αυτή την αλλεργία μπορεί να
εμφανίσει εκτός από τα πιο πάνω
συμπτώματα, συνάχι και
φτάρνισμα.

Πρόληψη και αντιμετώπιση

Εαρινή κερατο-επιπεφυκίτιδα

Βέβαια, σε περιπτώσεις που τα
συμπτώματα είναι αρκετά έντονα ή
δεν υποχωρούν, συστήνεται η
επίσκεψη σε κάποιο οφθαλμίατρο,
ο οποίος ενδεχομένως μπορεί να

Αυτή η αλλεργία είναι μια
παρόμοιας φύσης αλλεργία με την
επιπεφυκίτιδα, που εμφανίζεται

Υπάρχουν διάφορες λύσεις για την
αντιμετώπιση των πιο πάνω
αλλεργιών. Στις απλές – πιο
καθημερινές - λύσεις είναι η χρήση
κρύων κομπρέσων, το τακτικό
εξωτερικό πλύσιμο των ματιών με
άφθονο νερό καθώς και εσωτερική
ύγρανση των ματιών με λιπαντικά
δάκρυα.

Εμείς, παραθέτουμε τα πιο κάτω
που μπορούμε να κάνουμε για να
προλάβουμε τέτοιες παθήσεις ή και
να περιορίσουμε τα συμπτώματά
τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Να αποφεύγουμε, όσο είναι
δυνατόν βέβαια, την έκθεση μας
σε αιτίες ή παράγοντες που μας
προκαλούν αλλεργία, πχ γύρη.
Συχνό πλύσιμο των χεριών μας,
καθώς με αυτό τον τρόπο
περιορίζουμε τη μεταφορά
αλλεργιογόνων ουσιών αλλά και
μικροβίων στα μάτια μας καθώς
και αποφυγή τριψίματός των
ματιών μας.
Τακτικός καθαρισμός των
κλιματιστικών μας συσκευών και
των φίλτρων τους.
Κατά την διάρκεια των έντονων
συμπτωμάτων , καλό είναι να
αποφεύγουμε την χρήση φακών
επαφής και να χρησιμοποιούμε
τα γυαλιά οράσεως μας.
Παράλληλα, συστήνουμε στα άτομα
που είναι επιρρεπείς στις πιο πάνω
αλλεργίες, να επισκέπτονται
προληπτικά τον γιατρό τους για
ανανέωση της αγωγής τους και
επανεξέταση της κατάστασής τους.
Τμήμα Οπτικών OJO
SUN&GLASSES
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Η OJO SUN&GLASSES ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΕΖΟΠΟΡΟ
ΑΛΕΞΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΆΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
Βήμα-βήμα την Κύπρο για ένα κόσμο χωρίς καρκίνο!
H OJO sun&glasses, μέσα στα
πλαίσια του προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
στηρίζει για ακόμη μια χρονιά τον
εθελοντισμό και την προσπάθεια
του εθελοντή πεζοπόρου Αλέξη
Σοφοκλέους
Μια πεζοπορία διάρκειας 6
ημερών, σε συνεργασία με την
Εθνική Φρουρά, την
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Καρκίνου και σκοπό την
οικονομική ενίσχυση του .

Καραϊσκάκειου Ιδρύματος αλλά και
την ενίσχυση του Κυπριακού
Αρχείου Εθελοντών δοτών μυελού
των οστών, σε συνεργασία με την
Εθνική Φρουρά και την
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.
O Αλέξης συνεχίζει το
φιλανθρωπικό του έργο
περπατώντας αυτή τη φορά για 6
ημέρες ξεκινώντας στις 22
Φεβρουαρίου 2022, ώρα 09:00
από το Αεροδρόμιο Πάφου και
τερματίζοντας στις 27
Φεβρουαρίου η ώρα 15:00 στο

“O 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”
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Αεροδρόμιο Λάρνακας. Κατά τη διάρκεια
της πορείας του θα γίνονται εισφορές για
το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα ενώ σε κάποια
σημεία διεξήχθηκαν δειγματοληψίες για
εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού
των οστών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εθελοντική αυτή
πεζοπορία εντάσσεται μέσα στα πλαίσια
της δραστηριότητας του πεζοπόρου
«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 το
έργο πολλών ΜΚΟ.
Ο εθελοντής πεζοπόρος Αλέξης
Σοφοκλέους με την στήριξη της OJO,
έχουν συμβάλει στην ενίσχυση
συνδέσμων στην Ελλάδα, μεταφέροντας
μηνύματα αλληλεγγύης και
ενσυναίσθησης προς την κοινωνία, σε
μια προσπάθεια στις Κυκλάδες, τον
περασμένο Σεπτέμβριο.
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».
Είναι εμφανές πλέον ότι ο εθελοντισμός
σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει εξελιχθεί σε
έναν εξαιρετικό τρόπο ενθάρρυνσής και
ανάπτυξης της αλληλεγγύης και της
ανιδιοτελούς προσφοράς. Η OJO
sun&glasses, έχει εντάξει στο
πρόγραμμα της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης της, διάφορες προσπάθειες που
ενισχύουν τον μεγαλείο του εθελοντισμού
και της προσφοράς σε διάφορα επίπεδα.
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Παραχώρηση κάδων σκουπιδιών και
απορριμμάτων σκύλων από την OJO sunglasses,
στον Δήμο Αγλαντζιάς
Στόχος η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση
της ποιότητας ζωής μας
Η OJO Sun&glasses, έχοντας ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει
τον κάθε πολίτη για την ανάγκη του σεβασμού προς το
περιβάλλον αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του, έχει
προβεί στη παραχώρηση κάδων για σκουπίδια και
απορρίμματα σκύλων για τις ανάγκες του Δήμου Αγλαντζιάς.
Η Κυπριακή εταιρεία OJO, από την αρχή της ίδρυσης της, πριν
σχεδόν 11 χρόνια, έχει επενδύσει στην προστασία του
περιβάλλοντος και την καλλιέργεια αυτής της κουλτούρας. Έχει
παραχωρήσει κάδους για σκουπίδια και απορρίμματα σκύλων
σε αρκετούς Δήμους της Κύπρου όσο και της Ελλάδας, έχει
προχωρήσει σε δεντροφυτεύεις σε διάφορα σημεία της Κύπρου
αλλά και έχει δημιουργήσει οικολογικές θήκες γυαλιών και
τσάντες OJO, κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμα υλικά,
φιλικά προς το περιβάλλον.
Σύμφωνα με τον ιδρυτή της εταιρείας Νίκο Μεσολογγίτη, «Η
προστασία του περιβάλλοντος που ζούμε είναι υποχρέωση
όλων μας αλλά και ευθύνη που έχουμε προς τα παιδιά μας»
Οι κάδοι παραδόθηκαν στον Δήμο, στην παρουσία του
Δημάρχου Αγλαντζιάς, κου Ανδρέα Κωνσταντίνου και του
τμήματος Μάρκετινγκ και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της
OJO Sun&glasses.
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Παραχώρηση κάδων σκουπιδιών και
απορριμμάτων σκύλων στον Δήμο Αραδίππου
Ακόμη μια κίνηση για προστασία του περιβάλλοντος
Η OJO sunglasses, έχοντας ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει
ακόμη περισσότερο τον κάθε πολίτη ξεχωριστά για την ανάγκη
του σεβασμού προς το περιβάλλον αλλά και να βελτιώσει την
ποιότητα ζωής του, έχει προβεί ακόμη μία φορά στη
παραχώρηση κάδων για σκουπίδια και απορρίμματα σκύλων στο
Δήμο Αραδίππου.
Η Κυπριακή εταιρεία OJO, που αυτές τις μέρες γιόρτασε τα 10+1
χρόνια από την ίδρυσή της, έχει δώσει εξαιρετική έμφαση στην
προστασία του περιβάλλοντος και την καλλιέργεια αυτής της
κουλτούρας, παραχωρώντας και τοποθετώντας κάδους σε
διάφορα σημεία της Κύπρου όσο και της Ελλάδας αλλά και
προχωρώντας σε δεντροφυτεύεις σε διάφορα σημεία της
Κύπρου. Πέραν αυτού, δεδομένου του ενδιαφέροντος της
εταιρείες σε οικολογικά προϊόντα, έχει δημιουργήσει οικολογικές
θήκες γυαλιών και τσάντες OJO, κατασκευασμένες από
ανακυκλώσιμα υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον.
Οι κάδοι παραδόθηκαν στον Δήμο Αραδίππου, στην παρουσία
του Δημοτικού Γραμματέα Δρ Ματθαίου Αλαμπρίτη, της
τμηματάρχη του Κλάδου Δημόσιας Υγείας κας Ελένης
Ξενοφώντος και του τμήματος Μάρκετινγκ και Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης της OJO Sun&glasses, που εκπροσώπησε
η κα Μάρθα Θεοδώρου.
Παράλληλα, έγινε αφιέρωμα από την εκπομπή Brand News στο
ΡΙΚ1 με απευθείας σύνδεση από πάρκο στην οδό Θεσσαλονίκης
στην Αραδίππου, στην παρουσία της Λειτουργού του Δήμου
Αραδίππου Μαρίνας Βαβλίτη και του Marketing Supervisor της
OJO Sun&glasses, Χρίστου Άσπρου. Όπως δήλωσε και ο ίδιος,
«Εμείς ως OJO έχουμε στην κουλτούρα μας να προστατεύουμε
το περιβάλλον και σκοπεύουμε όχι μόνο με αυτή την ενέργεια
αλλά και άλλες, όπως με τις οικολογικές μας θήκες και τσάντες
αλλά και τη δενδροφύτευση που κάναμε πρόσφατα στη
Λευκωσία, να συνεχίσουμε ακόμη περισσότερο να βοηθούμε κι
εμείς όπως μπορούμε ως εταιρεία την κοινωνία, ειδικά σε τέτοια
θέματα που έχουν να κάνουν με τη ποιότητα ζωής μας».
Η λειτουργός του Δήμου Αραδίππου, κ. Μαρίνα Βαβλίτη δήλωσε:
"Ευχαριστούμε την εταιρία για την προσφορά της και ελπίζουμε
ότι αυτές οι δράσεις θα ευαισθητοποιήσουν τον πολίτη στα
θέματα περιβάλλοντος. Ο Δήμος Αραδίππου έχει 361 πάρκα και
πλατείες. Καλοδεχόμαστε αυτές τις ενέργειες που έχουν ως
τελικό αποδέκτη τον δημότη μας. Η σημερινή κίνηση ελπίζουμε
να ευαισθητοποιήσει και άλλες εταιρίες να αναλάβουν δράσεις
εταιρικής ευθύνης με αποδέκτη τον Δήμο μας. Είμαστε στην
διάθεσή τους να συζητήσουμε και γιατί όχι, να προτείνουμε και
άλλες δράσεις."
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ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ OJO SUN&GLASSES ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ
Πρασινίζοντας την πρωτεύουσα, κάνοντας την φιλικότερη προς τους πολίτες
H OJO SUN&GLASSES, ως μέρος του
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και μέσα στα πλαίσια της
μακροχρόνιας συνεργασίας της με τον
Δήμο Έγκωμης, διοργάνωσε το
μεσημέρι της Παρασκευής, 18
Φεβρουαρίου 2022 στη Λευκωσία,
εκδήλωση δενδροφύτευσης.
Με σύνθημα «Think Green», η
διεύθυνση και το προσωπικό της OJO
φύτεψαν 65 ορθοκλαδα κυπαρίσσια
επί της Λεωφόρου Ηρώων πάρα τον
τύμβο Μακεδονίτισσας. Στην εκδήλωση
παρεστήκαν ο δήμαρχος Έγκωμης
Ζαχαρίας Κυριάκου, μέλη του
δημοτικού συμβουλίου καθώς και
κάτοικοι της περιοχής. Όπως δήλωσε
και ο ίδιος ο δήμαρχος «Η εταιρία OJO
Sun&glasses έκανε δωρεά 65
ορθοκλαδων κυπαρισσιών προς τον
δήμο Έγκωμης. Μια σημαντική δωρεά
προς τον Δήμο που δίνει μεγάλη
σημασία στην ενίσχυση του πρασίνου
φυτεύοντας περισσότερα από 500
δένδρα κάθε χρόνο. Ένα μεγάλο
ευχαριστώ προς την εταιρία OJO
Sun&glasses όπου δεν είναι η πρώτη
φόρα που επιχορηγεί τον Δήμο
Έγκωμης με τέτοιου είδους
δενδροφυτεύσεις και συναφή
εκδηλώσεις, ελπίζοντας πως το
παράδειγμα της εταιρίας αυτής να βρει
μιμητές. Θέλουμε αυτή την συνεργασία
με τον ιδιωτικό τομέα για χάρη του
κοινωνικού συνόλου».

φτιαγμένες από ανακυκλώσιμα υλικά,
φιλικά προς το περιβάλλον.
Με την ενέργεια αυτή, η εταιρεία
συμβάλει όχι μόνο στην προστασία
του περιβάλλοντος αλλά και στην
καλλιέργεια μιας γενικότερης
κουλτούρας σεβασμού προς το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Σύμφωνα με τον ιδρυτή της OJO
sun&glasses, Νίκο Μεσολογγίτη,
«Είναι καθήκον μας η προστασία του
περιβάλλοντος αλλά και υποχρέωση
μας να καλλιεργήσουμε αυτή την
κουλτούρα προς τις νέες γενιές»

Η Κυπριακή εταιρεία OJO
Sun&glasses, από την αρχή της
ίδρυσης της, πριν σχεδόν 11 χρόνια,
έχει επενδύσει στην προστασία του
περιβάλλοντος, μέσω διάφορων
ενεργειών όπως τοποθέτηση κάδων σε
διάφορα σημεία σε Κύπρο και Ελλάδα
αλλά και τη δημιουργία οικολογικών
θηκών γυαλιών και τσαντών OJO,
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Ακόμη μία διάκριση για την OJO sun&glasses
Βραβείο BEST NEW PRODUCT LAUNCH 2022 για την κατασκευή σκελετού γυαλιών
από ανθρακονήματα (Carbon-fiber), μοναδικού στην παγκόσμια αγορά!
Ακόμη μία διάκριση για την OJO sun&glasses,
καθώς της έχει απονεμηθεί το βραβείο BEST NEW
PRODUCT
LAUNCH
από
τα
FRANCHISE
AWARDS 2022 Ελλάδας. Το Βραβείο αφορά τον
σχεδιασμό και κατασκευή σκελετού γυαλιών από
ανθρακο-νήματα (Carbon Fiber), μοναδικού στην
παγκόσμια αγορά.
Το
συγκεκριμένο
υλικό
προσφέρει
υψηλή
στιβαρότητα και αντοχή σε θραύση και χαμηλό
συντελεστή θερμικής διαστολής. Το πιο σημαντικό
πλεονέκτημα στην περίπτωση της παραγωγής και
κατασκευής του σκελετού OJO περιλαμβανομένων
των φακών ηλίου είναι ότι ζυγίζει μόνο 16
γραμμάρια σε σχέση με ένα συνηθισμένο γυαλί
ηλίου ή οπτικό, που ζυγίζει περίπου 35 γραμμάρια.
Παράλληλα,
είναι
εξαιρετικά
ευλύγιστο
και
ανθεκτικό, και διατίθεται προς πώληση στα €89.00,
πάντοτε σε προσφορά 1+1 δωρεάν.
Το βραβείο αυτό, αποτελεί σίγουρα για την OJO
ιδιαίτερη διάκριση, καθώς είναι αποτέλεσμα μιας
συλλογικής προσπάθειας, όπου για 10 και πλέον
μήνες επένδυσε στο σχεδιασμό και κατασκευή του.
Σύμφωνα με τον ιδρυτή της OJO sun&glasses, Νίκο
Μεσολογγίτη
«Το
βραβείο
αυτό
αποτελεί
επιβράβευση για όλη την οικογένεια OJO, που
εργάστηκε σκληρά για να πραγματοποιήσει αυτή
την καινοτομία»
Η OJO sun&glasses, υπόσχεται ότι θα παραμείνει
πρωτοπόρος
στην
κατασκευή
ξεχωριστών
προϊόντων, έχοντας πάντα ως γνώμονα τον
καταναλωτή,
προσφέροντας
του
ξεχωριστά
ποιοτικά προϊόντα, με στυλ ιδανικά για όλους και
για κάθε τρόπο ζωής.

BEST NEW PRODUCT LAUNCH 2022
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Carbon Fiber Sunglasses
Ελαφρύτερα και ανθεκτικότερα από το ατσάλι
εξαιρετικά ελαφρύ και ευέλικτο

εξαιρετικά σκληρό

BEST NEW PRODUCT LAUNCH 2022
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#SEE

Οπτικός Σκελετός & Οπτικοί Φακοί
Πληρώστε ΜΟΝΟ 1 από τα 2... αυτό με τη μεγαλύτερη αξία

ΔΩΡΕΑΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ROUND ONCE SHELL POLARISED

CAT EYE ONCE BLACK POLARISED

SQUARE OCHI

SQUARE OYE GUN

SQUARE OCHI

ROUND SHELL BROWN HANDMADE

CAT EYE ONCE BLACK

ROUND OYE GUN
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#SUNGLASSESOJO

Γυαλιά ηλίου OJO

SQUARE OYE SHELL POLARISED

SQUARE OYE RED

ROUND HANDMADE SHELL BLACK BROWN

OJO GHOV BLACK

CAT EYE CEIL BLACK

SQUARE OYE GOLD POLARISED GREEN

SQUARE OYE GREEN

LYLYDAD ROUND BLACK

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε ένα κατάστημα OJO
ή/και στο www.ojosunglasses.com
www.ojosunglassess.com | 15

#SEE

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

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

CAT EYE CEIL BLACK
39OCL52230

ROUND SHELL HANDMADE
28OSI30148

ROUND LYLYGAD MATTE BLACK POLARISED
53OTR23065

LYLYDAD ROUND BLACK
39OCL52230

Φέτος... γιορτάζουμε
10+1 χρόνια
εξέλιξης και επιτυχίας!
Το Μάρτιο του 2011, πριν από 10+1 χρόνια,
η OJO Sun&glasses σπάει το κατεστημένο
των προτάσεων στην αγορά των γυαλιών
ηλίου και ξεκινάει τη λειτουργία του πρώτου
καταστήματος
της
στην
Κύπρό,
σχεδιάζοντας αλλά και παράγοντας τα δικά
της γυαλιά ηλίου, ακολουθώντας όλα τα
ευρωπαϊκά πρότυπα και τις σύγχρονες
τάσεις μόδας.
Η φιλοσοφία της απλή, αφού έχει ως
προτεραιότητα την ποιότητα, την ποικιλία,
τις καλές τιμές, αλλά και την άψογη
εξυπηρέτηση των πελατών της από το
εκπαιδευμένο προσωπικό της, έχοντας όλα
αυτά τα χρόνια τη μοναδική προσφορά OJO
1+1 δωρεάν.
Η συλλογή OJO περιλαμβάνει πάνω από
450 διαφορετικά στιλ τόσο σε γυαλιά
οπτικών όσο και ηλίου, για γυναίκες, άντρες
και παιδιά. Η γκάμα της ανανεώνεται κάθε
20 μέρες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο κάθε
γούστο και στιλ, κάτω από την ίδια
εμπορική επωνυμία OJO, ακολουθώντας τις
σύγχρονες (και όχι μόνο) τάσεις τις μόδας.
Σήμερα, αριθμεί πάνω από 40 καταστήματα
σε Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα, Σαουδική
Αραβία, Νότιο Αφρική και Λίβανο και της
έχουν απονεμηθεί τα βραβεία «Best New
Product Launch 2022», «Best Value for
Money Product 2021», «Customer Oriented
Franchise
2020»,
«Most
Promising
Franchise 2019», «In Business Award
2015» και «Is not about ideas… Is about
making Ideas Happen 2014».
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ROUND HANDMADE SHELL BLACK BROWN
32OPL36338

34OMN52115

01OEV73718

Πού θα μας βρείτε
Κύπρος
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Πάφος
Αμμόχωστος

Ελλάδα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Ρόδος
Πάτρα
Κρήτη

Μάλτα
Sliema
Valetta
Mosta

Νότιος Αφρική
Germiston

Σαουδική Αραβία
Jeddah

Λίβανος
Beruit
OJO sun&glasses Κεντρικά Γραφεία
Μιχαήλ Γιωργαλλά 6Α, Έγκωμη 2409 Λευκωσία - Κύπρος
+357 22 369861
customerservi ce@oj osunglasses. com

www.ojosunglasses.com

