Ακόμη ένα OJO sun&glasses άνοιξε
στο NEOPLAZA στην Λευκωσία

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ
Ως ιδέα ξεκίνησε γύρω στις αρχές
του 13ου αιώνα μ.Χ. Όμως η
επιστήμη το μεσαίωνα θεωρείτο
κάτι το δαιμονισμένο. Αυτή η
νοοτροπία δεν επέτρεψε την
περεταίρω εξέλιξη του οπτικού
σκελετού ή φακών.
Το 17ο αιώνα μ.Χ. όμως, άρχισε
σιγά σιγά να αναπτύσσεται στη
Γερμανία το επάγγελμα του
τεχνίτη οπτικού. Τα πρώτα
καταστήματα άρχισαν να
ανοίγουν και τα πρώτα γυαλιά
που στερεώνονταν στη μύτη
άρχισαν να γίνονται όλο και
περισσότερο αποδεκτά από το
ευρύ κοινό.
Από τις αρχές του 19ου αι. μ.Χ.,
υπήρχε μια γενική κατανόηση της
ανατομίας του οφθαλμού αλλά
και της πάθησης της όρασης. Οι
Γερμανοί επιστήμονες ήταν οι
πρωτοπόροι του κλάδου.

“Wildunger Altar”, από τον Κόνραντ φον Ζοστ, 1403 μ.Χ.

Το 1900 ο κλάδος αναπτύχθηκε σε
μεγάλο βαθμό όσο αφορά το είδος
και το υλικό του φακού. Ωστόσο
αναπτύχθηκε και η σχεδίαση του
μοντέρνου σκελετού με καινούρια
υλικά. Οι φακοί παρείχαν πιο
καθαρή όραση από τα
προηγούμενα χρόνια.
Οι άνθρωποι άρχισαν να
χρησιμοποιούν τα γυαλιά όλο και
πιο συχνά είτε για κοντινή, είτε για
τη μακρινή όραση. Το διπλεστιακό
άρχισε να μπαίνει στη ζωή του
ανθρώπου βοηθώντας τον στη
κοντινή αλλά και στη μακρινή του
όραση ταυτόχρονα. Το πλαστικό
και το χρυσό, άρχισαν να
χρησιμοποιούνται για τη
κατασκευή σκελετών οράσεως.
Στα μέσα του αιώνα, έκαναν την
εμφάνισή τους ελαφριοί πλαστικοί
φακοί και ειδικά πλαστικά υλικά για
τους σκελετούς (acetate cellulose)
άρχισαν να εμφανίζονται. Οι
φωτοχρωματικοί φακοί και τα
πολυεστιακά έχουν εφευρεθεί και
έχουν γίνει ευρέως αποδεκτοί.

Οπτικά γυαλιά, 1920, με ελαστικούς καλωδιακούς βραχίωνες

Προς το τέλος του 20ου
αιώνα νέες εξελίξεις έχουν
αναδειχθεί:
Πολυκαρμπονικοί φακοί.
(polycarbonate lenses).
Κράματα μετάλλων και
πλαστικών για τους οπτικούς
σκελετούς.
Μαλακοί φακοί επαφής.
Πλαστικοί φωτοχρωματικοί
φακοί (photo chromatic
lenses).
Ασφαιρικοί φακοί.

"Εμείς στην OJO,
δίνουμε τεράστια
έμφαση στο να
σας
προσφέρουμε
εξαιρετικής
ποιότητας όχι
μόνο σκελετών
αλλά και φακών,
για κάθε ανάγκη
και τρόπο ζωής,
που
ανταποκρίνονται
στις ανάγκες
σας!"

OJO #HIGHLIGHTS
Γνωρίστε τον... Tiger

Στην OJO, δίνουμε σημασία όχι μόνο
στην προταστία του περιβάλλοντος,
αλλά και των ζώων. Έτσι, επιλέξαμε
πρωταγωνιστής των δημοσιεύσεων να
είναι ο Tiger, που ιοθετήθηκε από
καταφύγιο σκύλων στην Κύπρο.

Κάδοι OJO στη Νέα Ιωνία

OJO SUN&GLASSES LOYALTY APP
Κατεβαστε την εφαρμογή OJO,
κερδίστε 50 βαθμούς &
κάντε δώρο για τα Χριστούγεννα
στους αγαπημένους σας γυαλιά OJO
Έχοντας πάντα σκοπό και όραμα να δίνουμε ακόμη περισσότερα
σε όλους εσάς, έχουμε δημιουργήσει την OJO εφαρμογή για
smart phones.
Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και
περιβαλλοντικής εταιρικής ευθύνης για
προστασία και ευημερία του
περιβάλλοντος, παραδώσαμε δωρεάν
κάδους στο δήμο της Νέας Ιωνίας.

Εθελοντισμός...

Συγκεκριμένα, η νέα OJO εφαρμογή σας δίνει την ευκαιρία να
έχετε άμεση πρόσβαση στις αγορές, σας αλλά και στην
επιβράβευσή σας από τα καταστήματα μας, χρησιμοποιώοντας
μόνο το τηλέφωνό σας. Επίσης, μεσω της εφαρμογής αυτής έχετε
την ευκαιρία να κάνετε δώρο σε φίλους ή μέλη της οικογένειας
σας βαθμούς OJO, όπου μπορούν να τους εξαργυρώσουν σε
οποιοδήποτε κατάστημα 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.

O Αλέξης Σοφοκλέους, εθελοντής
πεζοπόρος, μίλησε για τον εθελοντισμό
και μας υπέγραψε τη φανέλα του. Σε
ευχαριστούμε Αλέξη που μοιράστικες
μαζί μας τις εμπειρίες σου! Δείτε το
βίντεο στο https://cutt.ly/tYtNM5B

Η εξαργύρωση των βαθμών μπορεί να γίνει κάθε
2500 για €30, €50 και €100 αντίστοιχα. Η
πρόγραμμα ανταμοιβής OJO sun&glasses μπορεί
των καταστημάτων OJO ή κατεβάζοντας την
εφαρμογή.

750, 1350 και
εγγραφή στο
να γίνει μέσω
συγκεκριμένη

#SEE

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

ΔΩΡΕΑΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

CAT EYE CEIL BLUE WITH SHELL

ROUND OKO BLACK

SQUARE GHOV BLACK

SQUARE OYE GUN

ROUND OKO BLACK

ROUND SHELL BROWN HANDMADE

SQUARE JE BLACK

ROUND OYE GUN

#SUNGLASSESOJO

Γυαλιά ηλίου OJO

OVAL GHOV CLEAR BLUE GREY

ROUND AUGA BLACK BROWN

ROUND OYE SILVER GREEN

CAT EYE OCCHIO CLEAR BLUE POLARISED

ROUND LYLYGAD PINK

ROUND BEJI BLACK AND WHITE

SQUARE OYE BLACK

OVAL NUN DEMI BROWN

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

#SEE

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

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

ROUND OCNE GOLD
32OPS50006U

CAT EYE OCCHIO STRIPE
53OPL33046

ROUND SHELL HANDMADE
28OSI30148

SQUARE OYE BLACK
35OCL62014

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΑΚΤΟ ΤΟΥ ΠΑΣΥΚΑΦ 2022
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OJO ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η OJO φοράει περήφανα το νέο Φυλακτό του
"2022" και στηρίζει τον ΠΑΣΥΚΑΦ!
H OJO Sun&glasses,
παραμένοντας πιστή στις αξίες
της και στο πρόγραμμα OJO
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
προσφέρει φέτος μέσω των
καταστημάτων της το νέο
φυλακτό του ΠΑΣΥΚΑΦ για το
2022, προκειμένου να ενισχύσει
ακόμη περισσότερο το έργο του,
που δεν είναι άλλο από την
παροχή επαγγελματικών
υπηρεσιών υγείας και κατ’ οίκον
υποστηρικτική και
ανακουφιστική Φροντίδα σε
άτομα με εμπειρία καρκίνου
καθώς και προγράμματα
διαφώτισης για πρόληψη και
αντιμετώπιση του καρκίνου.
Όλες οι Υπηρεσίες και τα
Προγράμματα του ΠΑΣΥΚΑΦ
παρέχονται Παγκύπρια δωρεάν
σε άτομα με εμπειρία καρκίνου
και στις οικογένειες τους.
Το Φυλακτό διατίθεται σε όλα τα
καταστήματα OJO, σε όλες τις
επαρχίες και μπορείτε να το
αποκτήσετε προς €15. Το
φυλακτό είναι φτιαγμένο από
ασήμι 925°, σε κόκκινο ή μαύρο
κορδόνι και παρουσιάζει το
σύμβολό της ‘σπείρας’,
σχεδιασμένο από την Ιόλη
Λειβαδά.
Η OJO, ως μια εταιρεία με
τεράστια ευαισθητοποίηση σε
θέματα που αφορούν την υγεία
υπόσχεται ότι θα είναι στο
πλευρό του ΠΑΣΥΚΑΦ,
βάζοντας και αυτή ένα λιθαράκι
σε αυτό το τεράστιο έργο που
επιτελείται.

Όπως δηλώνει και ο ιδρυτής
της εταιρείας, Νίκος
Μεσολογγίτης "Υποσχόμαστε
ότι θα είμαστε περήφανοι
υποστηρικτές και συνοδοιπόροι
στο έργο του Συνδέσμου,
παραμένοντας δίπλα τους για
συνεχίσουν να προσφέρουν
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
στους συνανθρώπους μας με
εμπειρία καρκίνου"

"Υποσχόμαστε ότι
θα είμαστε
περήφανοι
υποστηρικτές και
συνοδοιπόροι στο
έργο του
Συνδέσμου,
παραμένοντας
δίπλα τους για
συνεχίσουν να
προσφέρουν
υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες στους
συνανθρώπους
μας με εμπειρία
καρκίνου"

#SEE BETTER

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ
ΕΝΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ
ΖΕΥΓΑΡΙ
ΓΥΑΛΙΩΝ

ΓΙΑΤΙ OJO;

OJO Προσφορά 1+1 ΔΩΡΕAΝ

Ποιότητα & προστασία
Τι άραγε θα πρέπει να έχουμε υπόψη όταν προβαίνουμε σε κάποια
αγορά γυαλιών ηλίου ή οράσεως;
Να είναι απορροφητικά στην ηλιακή ακτινοβολία στο μέγιστο βαθμό
που είναι τα 400nm, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Να είναι οπτικά κατεργασμένα, ομοιογενή και αναλλοίωτα, όπως και
οι φακοί οράσεως.
Η αντοχή τους στην πίεση κτυπήματος να ανταποκρίνεται στις
διεθνείς προδιαγραφές (απαιτείται συγκεκριμένο πάχος, αντοχή
υλικού), με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων.

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

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους σκελετούς γυαλιών ηλίου θα
πρέπει να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα, αλλεργίες και
γενικά να είναι συμβατά με το ανθρώπινο δέρμα.
Το χρώμα των φακών ηλίου, σε συνάρτηση με το βαθμό
σκουρότητας – απόχρωσης τους, προσδιορίζουν καταλληλότητα ή
ακαταλληλότητα των φακών, ανάλογα με τις συνθήκες του
περιβάλλοντος (συννεφιά, ηλιοφάνεια, επιφάνειες έντονης
ανάκλασης κλπ). Θα πρέπει επίσης να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι οι
ποιοτικές προδιαγραφές των γυαλιών ηλίου είναι δυνατόν να
αλλοιωθούν με την πάροδο του χρόνου.
Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται για τα γυαλιά ηλίου με πολωτικό φίλτρο
(polarized), που εξαλείφουν το θάμβος που προέρχεται από την
αντανάκλαση των ακτινών του ηλίου σε επιφάνειες όπως το νερό, η
άσφαλτος, τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων κλπ.
Ελάτε σε ένα από τα καταστήματά μας OJO sun&glasses, έτσι ώστε να
συμβουλευτείτε τους επαγγελματίες οπτικούς μας, που είναι οι πλέον
αρμόδιοι και κατάλληλοι για να σας ενημερώσουν για την ασφαλή αγορά
γυαλιών ηλίου ή και οπτικών OJO.

Δωρεάν οπτομέτρηση

#BLUEBLOCK LENSES

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ FASHION SHOW ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ,
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ OJO SUN&GLASSES
Η OJO Sunglasses,
διαχρονικός υποστηρικτής του
Παγκύπριου Αντιαναιμικoύ
Συνδέσμου, στηρίζει την
κοινωνική πολιτική του ΠΑΣ
ώστε να εξασφαλίσει , από την
πολιτεία, σφαιρική κοινωνική
πολιτική για τους
θαλασσαιμικούς και τις
οικογένειες τους, βασισμένη
στις εξειδικευμένες ανάγκες και
προβληματισμούς.
Έτσι, στήριξε το φιλανθρωπικό
fashion show που
πραγματοποιήθηκε στη
Λάρνακα την Τετάρτη, 6
Οκτωβρίου στο Cosmyria
Gardens στη Λάρνακα. Εκεί,
παρεβρέθηκαν διάφορες
προσωπικότητες τόσο του
κοινωνικού όσο και πολιτικού
χώρου.

Ο Αντιαναιμικός
Σύνδεσμος Κύπρου
Ο Παγκύπριος Αντιαναιμικός
Σύνδεσμος (ΠΑΣ) είναι μια Μη
Κυβερνητική Οργάνωση η
οποία δημιουργήθηκε από
τους γονείς και φίλους των
πασχόντων με Μεσογειακή
Αναιμία.
Είναι ένας σύνδεσμος που έχει
πάνω από 5 χρόνια
προσφοράς, και αριθμεί πάνω
από 50 εθελοντές, 1276 μέλη
και στηρίζει πάνω από 648
θαλασσαιμικούς.

ΕΝΑ ΝΕΟ
OJO SUN&GLASSES
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ
ΝΕΟ PLAZA,
ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΗΘΙΑ
Ακόμη ένα κατάστημα OJO
Sunglasses άνοιξε στο NEO
PLAZA στην Κοκκινοτριμιθιά,
προσφέροντας όχι μόνο μια
τεράστια ποικιλία γυαλιών ηλίου
και οπτικών, αλλά μια εμπειρία στο
χώρο της μόδας, κάνοντας το
κοινό να αισθανθεί ακόμα πιο
όμορφα, ζεστά και φιλόξενα.
Η φιλοσοφία 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
OJO ξεκίνησε
πίσω στο
2010 με
απώτερο
σκοπό το
δικαίωμα
στην όραση
για όλους."

Η OJO SUNGLASSES, ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟ

OVAL GHOV BLACK POLARISED
CLIP ON
38OSP30063

46OPL23027

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

