SUMMER 2022 | ISSUE NO 04

NEO OJO ESHOP
Δοκιμάστε online τα OJO σας

OJO HELLO SUMMER PARTY
Υποδεχτήκαμε το καλοκαίρι
από τα OJO Αγία Νάπας

ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΛΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Στηρίζοντας τους τετράποδους φίλους μας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
OJO ΝΕΑ
OJO Virtual Try-on - Δοκιμάστε online τα επόμενα σας γυαλιά!
BoxNow - Παραλάβετε τα γυαλιά σας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας

01

H OJO υποδέχτηκε το καλοκαίρι με Red Bull στα OJO Αγίας Νάπας

03

OJO Sun&Glasses και Κωνσταντίνος ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ΕΤΡΕΞΑΝ και φετος
στο Rally Acropolis 2022

05

02

OJO ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η OJO στηρίζει το καινούργιο πάρκο σκύλων του Δήμου Αγλαντζιάς.

07

Η OJO Sun&glasses στηρίζει τον εθελοντή πεζοπόρο Αλέξη Σοφοκλέους
στη Νορβηγία για τα παιδιά με καρκίνο.

09

OJO ΑΡΘΡΑ
Τι πρέπει να έχω υπόψη όταν επιλέγω γυαλιά ηλίου;

09

10+1 λογοι για να φοραμε υψηλής ποιότητας γυαλιά ηλίου
Διατροφή και Υγεία των ματιών - Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε
την όραση μας;

12
17

ΒΕ OJO
Δημιουργήστε το δικό σας επιτυχημένο OJO franchise!
OJO HIGHLIGHTS

19
21

WWW.OJOSUNGLASSES.COM

OJO Virtual Try-on
Δοκιμάστε online τα επόμενα σας γυαλιά!
Η OJO, έχοντας ως στόχο τη διαρκή
βελτίωση και εξέλιξη των υπηρεσιών
της, έχει τη μεγάλη χαρά να
ανακοινώσει τη δημιουργία του
ολοκαίνουργιου αναβαθμισμένου eshop της σε συνεργασία με την
OPTILINK SOLUTIONS, το οποίο
υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία σε
όλους εσάς! Μία νέα ψηφιακή OJO
εμπειρία, για να πραγματοποιείτε τις
online OJO αγορές σας με άνεση,
ταχύτητα αλλά και ασφάλεια, μέσα σε
ένα όμορφο, λειτουργικό και φιλικό
προς τον χρήστη, online περιβάλλον.
Το OJO e-shop, που αριθμεί ήδη 6
χρόνια λειτουργίας, δημιουργήθηκε
ως ένα εναλλακτικό σημείο πώλησης
των προϊόντων OJO με σκοπό να
εκπληρώσει τις επιθυμίες και τις
ανάγκες των πελατών του, στο
διαδίκτυο. Σήμερα, μπαίνοντας σε
μία νέα ψηφιακή εποχή,
υποσχόμαστε ακόμη περισσότερα

που σίγουρα θα σας εκπλήξουν
ευχάριστα!
Η OJO, αντιλαμβανόμενη το γεγονός
ότι για κάποιους το να διαλέξουν
γυαλιά ηλίου ή και οπτικούς
σκελετούς μέσω του διαδικτύου είναι
κάπως «αόριστο», έχει δημιουργήσει
ένα πρωτοποριακό αλλά κυρίως
εύκολο-χρηστό εργαλείο εικονικής
δοκιμής για να τα απολαύσετε …
online! Έτσι, απ’ όπου και αν
βρίσκεστε, μπορείτε να δείτε τον
εαυτό σας με τα γυαλιά της αρεσκείας
σας και να επιλέξετε το ή και τα
γυαλιά που επιθυμείτε, πάντοτε με
την μοναδική μας προσφορά 1+1
δωρεάν.
Απλά ρίξτε μια ματιά στην τεράστια
συλλογή OJO, βρείτε τα γυαλιά που
σας συναρπάζουν κι ενεργοποιήστε
την εφαρμογή OJO Virtual TRY ON για
να δείτε πώς φαίνεστε μέσα από αυτά!

Δείτε τα
αγαπημένα
σας OJO
γυαλιά
φορεμένα στο
πρόσωπό
σας... από
την οθόνη του
υπολογιστή ή
του κινητού
σας!
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Πανελλαδική
Παράδοση

Γρήγορη
Αποστολή

Παρακολούθηση
παραγγελίας

Σεβασμός στο
περιβάλλον

Παραλάβετε τα γυαλιά σας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας,
σε ένα από τις 200 θυρίδες πανελλαδικά!
Η OJO, έχει προχωρήσει σε
συνεργασία με την εταιρεία BOX
NOW Ελλάδος, για την
πραγματοποίηση και αποστολή
των online παραγγελιών της ως
μια εναλλακτική επιλογή, εκτός
από την δωρεάν κατ’ οίκον
παράδοση. Έτσι, όσοι από τους
πελάτες της το επιθυμούν,
μπορούν να παραλάβουν την
παραγγελία τους οποιαδήποτε
ημέρα και ώρα, εντός 48 + 24
ωρών μέσω των θυρίδων της
Box Now. Επίσης εφικτή είναι
και η παρακολούθηση της
πορείας της παραγγελίας σας
μέσω της www.boxnow.gr.
Οι θυρίδες αυτές,
τοποθετούνται σε εξωτερικούς,
εύκολα προσβάσιμους 24/7
χώρους σε όλη την Ελλάδα και
είναι φιλικές προς το
περιβάλλον, καθώς λειτουργούν
αποκλειστικά με τη χρήση

ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.. Συγκεκριμένα,
ακολουθείτε τη συνηθισμένη
διαδικασία παραγγελίας σε
ένα e-shop, όμως κατά την
ολοκλήρωση επιλέγετε ως
μέσο παράδοσης την επιλογή
«Παράδοση από Θυρίδα
BoxNow» και στη συνέχεια το
επιθυμητό Αυτόματο
Μηχάνημα Παραλαβής
Δεμάτων που σας εξυπηρετεί.
Μέσα στις επόμενες 24 ώρες,
Η παραγγελία παραδίδεται
στο επιλεγμένο Αυτόματο
Μηχάνημα Παραλαβής
Δεμάτων, παραλαμβάνοντας
παράλληλα ένα SMS, το
οποίο σας δίνει τον κωδικό
PIN για το άνοιγμα της
θυρίδας, καθώς και άλλες
χρήσιμες οδηγίες για να
παραλάβετε το δέμα σας.
από τα OJO.

Μέσω της
BoxNow,
μπορείτε να
παραλάβετε
το δέμα σας
σύμφωνα με
το δικό σας
πρόγραμμα,
οποιαδήποτε
ώρα της
ημέρας.
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HELLO SUMMER
PARTY από τα
OJO
Αγίας Νάπας
Live Link με ΑΝΤ1 FM και
φτερά από το Red Bull
Η OJO sun&glasses σε συνεργασία με τη Red bull
υποδέχτηκαν το καλοκαίρι στις 12 Ιουνίου 2022
στα OJO Αγίας Νάπας και παρέα με το Red Bull,
διοργάνωσαν μαζί ένα ξεχωριστό live link με το
ΑΝΤ1 Radio

Την Κυριακή, 12 Ιουνίου 2022, είπαμε
"HELLO SUMMER", παρέα με την πιο
τέλεια μουσική και ενέργεια από τον
ΑΝΤ1 μαζί με φτερά απο το Red Bull,
μαζί με τη Νίκη Δραγούμη και την
Μικαέλλα Κωνσταντίνου, σε ένα δίωρο
γεμάτο εκπλήξεις και δώρα!
Οι παραβρισκόμενοι, έιχαν την
ευκαιρία να λάβουν μέρος σε
διαγωνισμούς και να κερδίσουν
γυαλιά ηλίου από τα OJO sun&glasses!
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HELLO
SUMMER
PARTY
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OJO SUN&GLASSES ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ
ΕΤΡΕΞΑΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ RALLY ACROPOLIS 2022
Για ακόμη μία χρονιά, οι
Κωνσταντίνος Τελεβάντος και
Τάκης Σταύρου έτρεξαν στο φετινό
Rally Acropolis Larnaca 2022 και
διαγωνίστηκαν στη δικίνητη
κατηγορία με το CITROEN DS3 R3,
ανανεώνοντας τη συμφωνία
συνεργασίας τους με την OJO
SUN&GLASSES.
Μοιραζόμαστε μαζί σας μερικά
στιγμιοτυπα από την εκδήλωση
που διεξήχθηκε στις 21 και 22
Μαϊου 2022. Η ομάδα
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Η OJO
στηρίζει το
καινούργιο
πάρκο
σκύλων
του Δήμου
Αγλαντζιάς
Η OJO sun&glasses, γνωστή για τα φιλοζωικά
και περιβαλλοντικά της αισθήματα προχώρησε
στo σχεδιασμό και παραχώρηση ενός
πρωτοποριακού παιχνιδιού για το καινούργιο
πάρκο σκύλων Royal Canin, στο δήμο

Επιπλέον, έχοντας ως σκοπό της να
ευαισθητοποιήσει ακόμη περισσότερο τον κάθε

Τα εγκαίνια έλαβαν χώρα την Πέμπτη, 23 Ιουνίου
2022 και ώρα 18:300, στην παρουσία του
Δημάρχου Αγλαντζιάς κου Ανδρέα
Κωνσταντίνου. Παρόντες επίσης ήταν επίσης και
ο ιδρυτής της ΟJO Sun&glasses, Νίκος
Μεσολογγίτης και το τμήμα Μάρκετινγκ της OJO,
που εκπροσώπησε η κα Μάρθα Θεοδώρου,
καθώς και αρκετός κόσμος με τα σκυλιά του,
πλήθος δημοτών και φιλόζωων.

πολίτη ξεχωριστά για την ανάγκη του
σεβασμού προς το περιβάλλον αλλά και να
βελτιώσει την ποιότητα ζωής του, έχει προβεί

Όπως δήλωσε και ο ιδρυτής της OJO
Sun&glasses, Νίκος Μεσολογγίτης «Για εμάς η
ευημερία των ζώων είναι κάτι που

και σε αυτή την περίπτωση στην παραχώρηση

αντιπροσωπεύει την εταιρία και την κουλτούρα

κάδων για σκουπίδια και απορρίμματα σκύλων
στο καινούργιο αυτό πάρκο.

μας. Υποσχόμαστε να είμαστε στο πλευρό του
Δήμου Αγλαντζιάς αλλά και ολόκληρης της
κοινωνίας, και να στηρίζουμε τέτοιου είδους

Ένας υπέροχος καινούργιος χώρος για τα
σκυλάκια, γεμάτος διασκεδαστικά παιχνίδια

κινήσεις».
Οι διάφοροι παρευρισκόμενοι είχαν την

όπου ο κόσμος μπορεί να πάρει τους
αγαπημένους τετράποδους φίλους του να

δυνατότητα να υιοθετήσουν κουτάβια από το
Simba Animal Aid Cyprus καθώς και να

περάσουν αξέχαστες στιγμές χαράς και
διασκέδασης.

απολαύσουν δωρεάν παγωτό και παιχνίδια για
τους τετράποδους μας φίλους.

Αγλαντζιάς.
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Step by Step
Norway's Trolltunga

Η OJO Sun&glasses στηρίζει τον εθελοντή πεζοπόρο
Αλέξη Σοφοκλέους στη Νορβηγία και τα παιδιά με καρκίνο
H OJO sun&glasses, μέσα στα πλαίσια του
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
στηρίζει ακόμη μια φορά τον εθελοντισμό αλλά και
την προσπάθεια του εθελοντή πεζοπόρου Αλέξη
Σοφοκλέους. Αυτή τη φορά, ο Αλέξης θα ταξιδέψει στη
Νορβηγία για τη στήριξη του Νορβηγικού Οργανισμού
για στήριξη παιδιών με καρκίνο, Barnekreftforeningen.
O εθελοντής πεζοπόρος, ψάχνοντας νέες εμπειρίες και
προκλήσεις, συνεχίζει το φιλανθρωπικό του έργο
περπατώντας αυτή τη φορά 27 χιλιόμετρα στις 10
Ιουλίου με ώρα εκκίνησης 07:30, στη μαγευτική
τοποθεσία Τρολτούγκα. Πρόκειται για τον επιβλητικό
βράχο της Νορβηγίας και διασημότερο βράχο της
Ευρώπης, που ξεχωρίζει για την επιβλητική του θέα,
καθώς θυμίζει ένα «επικίνδυνο» μπαλκόνι ύψους 1.100
μέτρων, με θέα τη λίμνη Ringedalsvatnet.
Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια
αυτή για ενίσχυση των παιδιών με καρκίνο, μπορούν
να κατεβάσουν την Νορβηγική εφαρμογή VIPPS
(#2099) μέσω του Apple Store ή Google Play.
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 34 φιλανθρωπικές και κοινωνικές
πεζοπορίες, συμπεριλαμβανομένης και της
πεζοπορίας "Βήμα-Βήμα τις Κυκλάδες" σε 30 νησιά, σε
30 μέρες ενισχύοντας το έργο πολλών ΜΚΟ σε Κύπρο
όσο και Ελλάδα. Ο εθελοντής πεζοπόρος Αλέξης
Σοφοκλέους, με την στήριξη της OJO, έχουν συμβάλει
στην ενίσχυση διάφορων Οργανισμών, μεταφέροντας
μηνύματα αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης προς την
κοινωνία.
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 στοπρόγραμμα της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης της, διάφορες προσπάθειες που ενισχύουν
τον μεγαλείο του εθελοντισμού και της προσφοράς σε
διάφορα επίπεδα.
Εμείς, ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Αλέξη και σε
αυτή του την προσπάθεια.
www.ojosunglassess.com | 08

Τι πρέπει να έχω
υπόψη όταν
επιλέγω γυαλιά
ηλίου;
Ομάδα Οπτικών &
Σύμβουλοι Πωλήσεων
OJO Sun&Glasses
Τα γυαλιά ηλίου δεν είναι μόνο ένα αξεσουάρ το
οποίο συμπληρώνει την εμφάνιση μας , αλλά είναι
απαραίτητα για την προστασία των ματιών μας,
όπως επίσης και του δέρματος γύρω από αυτά.

01.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιλέγουμε
ποιοτικά γυαλιά που μας παρέχουν πλήρη
προστασία από τις ακτίνες UV. Το UV400
που βλέπετε να αναγράφεται πάνω στα
γυαλιά
ηλίου,
υποδηλώνει
ότι
οι
συγκεκριμένοι
φακοί
έχουν
την
δυνατότητα να μπλοκάρουν τις ακτίνες
φωτός με μήκος κύματος έως 400
νανόμετρα, άρα τα μάτια σας είναι
προστατευμένα ακόμη και από τις πιο
λεπτές ακτίνες UV.

Όπως η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) μπορεί να
βλάψει το δέρμα σας, την ίδια ζημιά μπορεί να
προκαλέσει και στα μάτια σας! Συγκεκριμένα,
ευθύνεται για την εμφάνιση διαφόρων παθήσεων
στα μάτια όπως είναι ο καταρράκτης ή η εκφύλιση
της
ωχράς
κηλίδας
(πάθηση
του
αμφιβληστροειδούς).
Παράλληλα, η αντανάκλαση του φωτός του ηλίου
σε επιφάνειες όπως το νερό , το πεζοδρόμιο, η
άμμος και το χιόνι μπορεί επίσης να είναι πολύ
επικίνδυνη
και
μπορεί
να
προκαλέσει
φωτοκερατίτιδα
(ηλιακό
έγκαυμα
του
κερατοειδούς).
Έτσι, οι οπτικοί OJO, σας παραθέτουν πιο κάτω τι
πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν αγοράζετε γυαλιά
ηλίου, καθώς το ζήτημα δεν είναι μόνο αισθητικό
αλλά και ποιοτικό.

Προστασία

02.

Απόχρωση φακών
Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας που
πρέπει να έχουμε υπόψη όταν επιλέγουμε
γυαλιά ηλίου, είναι η σωστή απόχρωσης
των φακών η οποία καθόλου δεν σχετίζεται
με την προστασία από την ακτινοβολία. Η
απόχρωση των φακών έχει άμεση σχέση
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μεγαλύτερη ευαισθησία στον ήλιο ή είναι
συνεχώς
εκτεθειμένοι
στην
ηλιακή
ακτινοβολία. Προσφέρουν επίσης 100%
προστασία και κυρίως πιο καθαρή όραση
χωρίς καμία παραμόρφωση στην εικόνα ή
στα χρώματα. Απορροφούν όλες τις
αντανακλάσεις
προσφέροντας
απόλυτη
άνεση καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.

04.

Εφαρμογή στο πρόσωπο
Ένας
άλλος
εξαιρετικά
σημαντικός
παράγοντας στην επιλογή που θα κάνετε για
γυαλιά ηλίου, είναι το πώς εφαρμόζει στο
πρόσωπό σας. Πρέπει να νιώθετε άνετα όταν
φοράτε τα γυαλιά σας, να μην τα νιώθετε
βαριά ή να πιέζουν το πρόσωπο σας όπως

μόνο με την αντίληψη των χρωμάτων δηλαδή
με ποιο χρώμα βλέπουμε μέσα από τους
φακούς . Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε
είναι το πόσο άνετα αισθανόμαστε φορώντας
το σχετικό χρώμα φακού. Ένας πιο σκούρος
φακός είναι πιο κατάλληλος για τις πρωινές και
μεσημεριανές ώρες με έντονη ακτινοβολία και
ένας πιο ανοιχτόχρωμος είναι καταλληλότερος
για τις απογευματινές ώρες και σε ώρες που η
ακτινοβολία δεν είναι έντονη.

03.

Για ποιές χρήσεις τα θέλετε
Αν οδηγείτε πολλές ώρες ή αθλείστε σε
εξωτερικούς χώρους, επιλέγετε γυαλιά με
πολωτικούς (polarized) φακούς. Τα γυαλιά
ηλίου με φακό polarized διαθέτουν έξτρα
φίλτρα προστασίας έναντι στην υπέρυθρη και
υπεριώδη ακτινοβολία (UVA & UVB). Οι
polarized φακοί είναι κατάλληλοι για όσους
έχουν
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επίσης πρέπει να καλύπτουν επαρκώς
τα μάτια σας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο
σκελετός, τόσο μεγαλύτερη είναι και η
επιφάνεια
δέρματος
που
προστατεύεται.
Σε
οποιανδήποτε
περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε από
τους εξειδικευμένους σύμβουλους
εξυπηρέτησης OJO έτσι ώστε να γίνουν
οι τυχόν απαραίτητες διορθώσεις
εφαρμογής του σκελετού στο πρόσωπο
σας.

05.

Στυλ
Όντας ένα από τα πιο διαχρονικά και
πιο σημαντικά fashion items, τα γυαλιά

ηλίου δείχνουν όχι μόνο το γούστο μας και το
στυλ μας, όπως επίσης και πτυχές του
χαρακτήρα μας και τις προσωπικότητάς μας.
Υπάρχουν γυαλιά που είναι για πιο επίσημες
και σοβαρές περιστάσεις, γυαλιά τα οποία
είναι πιο τολμηρά, γυαλιά αθλητικά, γυαλιά
κατάλληλα για σπορ και πιο έντονες
συνθήκες, γυαλιά πιο retro κτλ.
Εμείς, στην OJO μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να κάνετε την πιο σωστή
επιλογή. Οι εξειδικευμένοι OJO οπτικοί και
σύμβουλοι
πωλήσεων
είναι
ειδικά
καταρτισμένοι για όλα τα πιο πάνω θέματα,
και είμαστε στη διάθεση σας για να βρούμε
μαζί τα πιο κατάλληλα γυαλιά ηλίου, έτσι
ώστε να είστε όχι μόνο στιλάτοι και να
νιώθετε άνετα, αλλά και προστατευόμενοι
από τον ήλιο και την βλαβερή ακτινοβολία.
Ομάδα οπτικών & σύμβουλοι πωλήσεων OJO
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10+1 ΛΟΓΟΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΑΜΕ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
Ομάδα Οπτικών &
Σύμβουλοι Πωλήσεων
OJO Sun&Glasses
Ο καταρράκτης εμφανίζεται όταν ο φακός
των ματιών γίνεται θολός με συνέπεια τη
μειωμένη
οπτική
ευκρίνεια
και
ενδεχομένως την τύφλωση, αν δεν
αντιμετωπιστεί
έγκαιρα,
όπου
είναι
συνήθως με χειρουργική επέμβαση. Τα
συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν
θολή όραση, αχνά χρώματα, προβλήματα
με το λαμπερό φως και κακή νυχτερινή
όραση

Χωρίς αμφιβολία, το να φοράμε γυαλιά
ηλίου γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητο,
ειδικά σε χώρες με υψηλή ακτινοβολία και
ηλιοφάνεια, με απώτερο σκοπό να
μειώσουμε την ενοχλητική αντανάκλαση
του ήλιου και παράλληλα να προστατεύουν
την όραση μας από διάφορες σοβαρές
οφθαλμικές παθήσεις.
Τα γυαλιά ηλίου, μπορούμε να τα βρούμε
σε διάφορα χρώματα, σχέδια και υλικά και
μπορούν να δώσουν ένα ξεχωριστό
χαρακτήρα στο στυλ μας, αλλά και να μας
βοηθήσουν
να
ενισχύσουμε
την
προσωπικότητα μας.

Συστήνεται η χρήση γυαλιών ηλίου υψηλής
ποιότητας, που μας προστατεύουν από τη
βλαβερή ακτινοβολία, με ειδική ετικέτα που
εγγυάται 100% προστασία από την UVA και
την
UVB
ακτινοβολία
@
400nm.
Παράλληλα, ακόμη πιο σημαντικό είναι η
χρήση γυαλιών ηλίου από άτομα τα οποία
ήδη έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση κυρίως
με φακούς κατηγορίας 4.

Οι OJO οπτικοί, σας παραθέτουν πιο κάτω
10+1 λόγους για τους οποίους πρέπει να
φοράμε γυαλιά ηλίου ακόμη πιο συχνά, με
100% προστασία από την UVA και UVB
ακτινοβολία στο 400 νανόμετρα

01.

Προστασία από τον καταρράκτη
Έχοντας υπόψη ότι μόνο στις ΗΠΑ γίνονται
κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύρια επεμβάσεις για
καταρράκτη,
αντιλαμβανόμαστε
την
σοβαρότητα της πάθησης αυτής.

02.

Προστασία από καρκίνο του δέρματος
Είναι γεγονός ότι σχεδόν το 10% των
καρκίνων του δέρματος προκύπτουν κοντά
στα μάτια, καθώς το δέρμα στην περιοχή
των ματιών και στα βλέφαρα είναι
εξαιρετικά ευαίσθητο στην UV ακτινοβολία
www.ojosunglassess.com | 12

04.

Εφαρμογή στο κρατήστε τις
ημηκρανίες μακριά
Η έντονη φωτεινότητα πολλές φορές είναι ο
λόγος που προκαλούνται ημικρανίες και
πονοκέφαλοι, που μας ταλαιπωρούν και
κάνουν
τη
μέρα
μας
δύσκολη
και
δυσλειτουργική, χωρίς να την απολαμβάνουμε
ή και ακόμα να κουραζόμαστε εύκολα.
Η χρήση γυαλιών ηλίου όταν βρισκόμαστε σε
εξωτερικούς χώρους, μπορεί να βοηθήσει στη
μείωση των πιο πάνω συμπτωμάτων αλλά και
να μας δώσει περισσότερη ενέργεια στη μέρα
μας, κάνοντας μας πιο άνετους να
απολαύουμε τον ήλιο και την παραμονή μας
σε κάποιο εξωτερικό χώρο.

του ήλιου. Έτσι, επιλέγοντας να φοράμε γυαλιά
ηλίου, ειδικά αυτά που προσφέρουν 100%
προστασία από την UVA και UVB ακτινοβολία,
θα προστατέψουν όχι μόνο τα μάτια σας αλλά
και την περιοχή γύρω από αυτά.

03.

Προστασία των ματιών μας από φυσικά
στοιχεία
Χωρίς αμφιβολία, ο ήλιος δεν είναι ο μόνος
παράγοντας που μπορεί να βλάψει τα μάτια
μας. Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με
διάφορα στοιχεία της φύσης όπως άμμο,
σκόνη,
άνεμο
που
μας
επηρεάζουν
προκαλώντας πολλές φορές ερεθισμούς,
μολύνσεις ή ακόμα και γρατζουνιές (πχ άμμος),
που ενδέχεται να προκαλέσουν μέχρι και
μόνιμες βλάβες.
Φορώντας έτσι γυαλιά ηλίου, είναι ένας καλός
τρόπος για να κρατήσετε τα πιο πάνω μακριά
και να προστατεύσετε τα μάτια σας.
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05.

Για ασφαλέστερη οδήγηση
Ειδικά σε χώρες με έντονη ακτινοβολία,
έχει διαπιστωθεί ότι η οδήγηση με
έντονη φωτεινότητα είναι δύσκολη και
επικίνδυνη. Απαραίτητο είναι να
χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας
γυαλιά ηλίου και φακών, έτσι ώστε να
μπορούμε να οδηγήσουμε με ασφάλεια
και άνεση, βλέποντας καλύτερα.
Παράλληλα, όσοι ψάχνουν να βλέπουν
ακόμη καλύτερα στην οδήγηση ή και
γενικά στην έντονη ακτινοβολία,
μπορούν να επιλέξουν γυαλιά ηλίου με
πολωτικό φακό (polarized lenses),
μπλοκάροντας το οριζόντιο φως,
κάνοντας μας να βλέπουμε ακόμη πιο
καθαρά και έντονα με λιγότερη

αντανάκλαση, ποιο έντονα χρώματα με
περισσότερη αντίθεση, ξεχωρίζοντας και
τις πιο μικρές λεπτομέρειες.
ΔΕΙΤΕ εδώ τη σειρά OJO SUN&GLASSES
με φακούς polarized.

06.

Γενικότερη προστασία από τη
βλαβερή ακτινοβολία
Προσοχή στα μη αυθεντικά γυαλιά
ηλίου που διατίθενται στο γενικό
εμπόριο τα οποία δεν προσφέρουν
επαρκή προστασία από τον ήλιο και
την υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς δεν
ακολουθούν κάποιο πρότυπο
ποιότητας και προστασίας.
Η χρήση γυαλιών με φακούς χαμηλής
ποιότητας που απλά έχουν σκούρους ή
χρωματισμένους φακούς, ελκύουν
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περισσότερη ακτινοβολία στο μάτι,
καθώς εισέρχεται περισσότερη
ακτινοβολία στην ήδη διεσταλμένη
κόρη του ματιού μας , δημιουργώντας
αρνητικές συνέπειες, όπως καταρράκτη
ή καρκίνος των ματιών
Επομένως, σας συστήνουμε να φοράτε
πάντοτε γυαλιά ηλίου υψηλής
ποιότητας που φέρουν ειδική ετικέτα
που εγγυάται 100% προστασία από την
UVA και την UVB ακτινοβολία @
400nm.

07.

Προσαρμοζόμαστε πιο εύκολα
στο σκοτάδι
Αν δεν φοράμε γυαλιά ηλίου, ειδικά σε
ώρες τις ημέρας με έντονη ηλιακή
ακτινοβολία, τα μάτια μας χάνουν την

ικανότητα η και την φυσική ιδιότητα τους
να προσαρμόζονται γρήγορα στο σκοτάδι
κατά τις νυχτερινές ώρες ή σε χαμηλό
φωτισμό που υπάρχει σε εσωτερικούς
χώρους. Αυτό παράλληλα, κάνει την
οδήγηση το βράδυ επικίνδυνη.

08.

Προστατεύουμε τα μάτια μας από τη
φωτοκερατίτιδα.
Η φωτο-κερατίτιδα είναι ένα οδυνηρό
προσωρινό έγκαυμα του κερατοειδούς
χιτώνα του ματιού, που μπορεί να
προκληθεί από έκθεση σε υψηλά επίπεδα
ηλιακής ακτινοβολίας, πχ κατά τη
διάρκεια μιας μέρας στην παραλία ή σε
κάποιο εξωτερικό χώρο, ειδικά κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες.
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09.

Προστασία από πτερύγιο των
ματιών
Ακόμη και τις μέρες που ο ήλιος δεν είναι
ορατός, δηλαδή με συννεφιά ή και
βροχερή μέρα , οι ακτίνες UV
εξακολουθούν να προκαλούν την όραση
μας.
Έτσι, φορώντας γυαλιά ηλίου με
προστασία UVA & UVB @400nm
προλαμβάνουμε την εμφάνιση μιας
πάθησης που ονομάζεται πτερύγιο και
είναι αρκετά διαδεδομένη σε χώρες με
υψηλή ακτινοβολία, όπως η Κύπρος και η
Ελλάδα και γενικά οι Μεσογειακές χώρες.

10. Προστασία από γλάυκωμα και κερατόκονο

Το γλαύκωμα είναι μια οφθαλμική
ασθένεια, κατά την οποία αυξημένη
οφθαλμική πίεση μπορεί ν προκαλέσει
ζημιά στο οπτικό νεύρο. Ασθενείς με
γλαύκωμα υποφέρουν συχνότερα από
μάτια πολύ ευαίσθητα στο φως και στις
αντανακλάσεις. Πιστεύεται ότι αυτή η
ευαισθησία επιδεινώνεται ακόμα
περισσότερο με κάποια συγκεκριμένα
είδη φαρμακευτικής αγωγής που μπορεί
να δοθούν για την αντιμετώπιση της
πάθησης αυτής.
Επιπλέον, ο κερατόκωνος που είναι ένα
είδος παθολογικής εκτασίας του
κερατοειδή, μπορεί επίσης να
προκαλέσει υπερευαισθησία στο φως και
στις αντανακλάσεις.

11.

Και φυσικά δεν ξεχνάμε το στυλ!
Υπάρχουν διάφορα γυαλιά ηλίου… σε
διάφορα στυλ, σε διάφορα χρώματα και
σχήματα, με διαφορετικούς φακούς,
μεγάλα ή μικρά, φτιαγμένα από διάφορα

υλικά για κάθε γούστο και δραστηριότητα.
Ας μη ξεχνάμε ότι οι διαφορετικές
δραστηριότητες σχετίζονται και με
διαφορετικά στυλ, έτσι είναι ακόμη ένας
λόγος για να έχουμε ποικίλα γυαλιά ηλίου
στην κατοχή μας, για κάθε περίσταση ή στυλ
ένδυσης!

Επισημάνουμε ότι κάθε ζευγάρι
γυαλιών ηλίου OJO έχει μελετηθεί
και εξεταστεί διεξοδικά από το τμήμα
ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας
μας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται
στα Ευρωπαϊκά (EU) πρότυπα
προστασίας EN ISO 12312-1:2013.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την όραση μας;

Η καλή υγεία των ματιών, όπως
και ολόκληρου του οργανισμού,
συνδέεται αναμφίβολα με την
καλή διατροφή. Έτσι, υιοθετώντας
κάποιες καλές συνήθειες και
ακολουθώντας μια υγιεινή
διατροφή, είναι δυνατόν να
διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε
την όραση και την υγεία των
ματιών μας αλλά και να
προλάβουμε την εμφάνιση
διάφορων οφθαλμοπαθειών, όπως
καταρράκτη, εκφύλιση ώχρας
κηλίδας, ξηροφθαλμία, φτωχή
όραση τη νύχτα κ.ά.
Ποιες διατροφικές συνήθειες
κάνουν καλό στην όραση μας;
Eπιστημονικές έρευνες έχουν
υποδείξει μια σειρά από
συστατικά που κάνουν καλό στα
μάτια. Πολλές τροφές είναι
αντιοξειδωτικές, καθώς

είναι πλούσιες σε βιταμίνες Α, C, D
και Ε αλλά και Ω3 λιπαρά οξέα
καθώς και ψευδάργυρο. Εμείς, σας
παρουσιάζουμε μερικές προτάσεις
για να εμπλουτίσετε τη διατροφή
σας αλλά και να βελτιώσετε την
όραση σας.

Ποιες διατροφικές συνήθειες
κάνουν καλό στην όραση μας;
Επιστημονικές έρευνες έχουν
υποδείξει μια σειρά από
συστατικά που κάνουν καλό στα
μάτια. Πολλές τροφές είναι
αντιοξειδωτικές, καθώς είναι
πλούσιες σε βιταμίνες Α, C, D και
Ε αλλά και Ω3 λιπαρά οξέα καθώς
και ψευδάργυρο. Εμείς, σας
παρουσιάζουμε μερικές
προτάσεις για να εμπλουτίσετε τη
διατροφή σας αλλά και να
βελτιώσετε την όραση σας.

Υιοθετώντας
κάποιες καλές
συνήθειες και
ακολουθώντας
μια υγιεινή
διατροφή,
μπρούμε να
προλάβουμε την
εμφάνιση
διάφορων
οφθαλμοπαθειών
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Σκουροπράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως
μπρόκολο, μπιζέλια, ρόκα και σπανάκι. Αυτά τα
λαχανικά, είναι πλούσια σε βιταμίνες που μας
προστατεύουν από την εκφύλιση της ωχράς
κηλίδας, μια πάθηση η οποία γίνεται ολοένα και
συχνότερη και είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς
υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε τύφλωση.
Κίτρινα φρούτα και λαχανικά, όπως πορτοκάλια,
μανταρίνια, πεπόνια, βερίκοκο, καρότα, κολοκύθα,
γλυκοπατάτα και κίτρινες πιπεριές. Αυτά είναι
πλούσια σε βιταμίνη Α (Β καροτένιο), βιταμίνη C,
ζεαξανθίνη, ένα συστατικό που προσατεύει από
τον καταρράκτη αλλά και την ωχρά κηλίδα.
Φρούτα και λαχανικα με πορτοκαλί χρώμα: Σε
αυτή την κατηγορία συναντάμε τα ροδάκινα,
κόκκινες πιπεριές και τα καρότα συμβάλουν στην
κυτταρική ανάπτυξη των ματιών, καθώς είναι
πλούσια σε βιταμίνες, ειδικά βιταμίνη Α.
Τροφές πλούσιες σε λουτείνη, όπως αβοκάντο,
σπαράγγια, μαρούλια, μπρόκολο, λαχανάκια
Βρυξελλών καθώς και ο κρόκος του αυγού κάνουν
καλό ενάντια στης φλεγμονές, καθώς το συστατικό
αυτό είναι αντιοξειδωτικό.

Παχιά ψάρια, όπως τόνος, σαρδέλες, σκουμπρί
και σολομός. Γενικά, τα παχιά ψάρια και
ορισμένα θαλασσινά είναι αυτά που περιέχουν
περισσότερα Ω-3 λιπαρά οξέα. Μελέτες έχουν
δείξει ότι τα λίπη αυτά προστατεύουν τους
ενήλικες από την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
και από την ξηροφθαλμία. Μπορεί επίσης να
συμβάλλουν στην καλύτερη παροχέτευση του
υγρού που υπάρχει στο εσωτερικό των ματιών
(λέγεται υδατοειδές υγρό), μειώνοντας τον
κίνδυνο να αυξηθεί η ενδοφθάλμια πίεση και να
αναπτυχθεί γλαύκωμα.
Πέραν των πιο πάνω μπορούμε επίσης να
βελτιώσουμε την όραση μας, αλλάζοντας κάποιες
από τις συνήθειες μας , όπως:
H αποφυγή του καπνίσματος ή ακόμα και η
έκθεση σε περιβάλλον με καπνό,
H χρήση γυαλιών ηλίου, ακόμα και με συννεφιά
H φυσιολογική έκθεση μας στον ήλιο, όπου έτσι
παράγουμε βιταμίνη D.
Τμήμα Οπτικών OJO sun&glasses
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Δημιουργήστε το δικό σας επιτυχημένο OJO franchise
10+1 χρόνια εξέλιξης και επιτυχίας
H OJO sun&glasses, ως μια ιδιωτική Κυπριακή
Εταιρεία με 10+1 χρόνια εμπειρίας στο τομέα
του σχεδιασμού κατασκευής και διάθεσης
γυαλιών ηλίου και οπτικών, έχει την ικανότητα
και την τεχνογνωσία να βοηθήσει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τους συνεργάτες franchisee της, έτσι ώστε να επιτύχουν μια
συναρπαστική καριέρα που θα ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες τους.
Χρησιμοποιώντας μια οργανωμένη στρατηγική
και ρεαλιστική μεθοδολογία, είναι δίπλα τους,
καθοδηγώντας και συμβουλεύοντας τους, με
σκοπό να επιτύχουν και να αποκτήσουν κίνητρα
και πάνω από όλα να δημιουργήσουν μια
κερδοφόρα υγιή επιχείρηση.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ FRANCHISE
Χαμηλό κόστος
Για να γίνει κάποιος συνεργάτης της ΟJO
sun&glasses, η επένδυση κυμαίνεται από
€120.000 - €140.000 Το κόστος αυτό
περιλαμβάνει την άδεια λειτουργίας, την πλήρη
κατασκευή του καταστήματος, τα εξειδικευμένα
μηχανήματα για οπτομετρήσεις, όπως επίσης και

το αρχικό απόθεμα σε γυαλιά ηλίου και οπτικά.
Ο μέσος όρος της περιόδου απόσβεσης της
επένδυσης είναι λιγότερος από 30 μήνες.

Ισχυρή Καταναλωτική Ζήτηση
Σύμφωνα με εξειδικευμένες έρευνες η ζήτηση
των γυαλιών ηλίου αλλά και οπτικών έχει
αυξηθεί κατά 436% τα τελευταία 10 χρόνια,
καθώς εκτός από την πρακτική τους χρήση, τα
γυαλιά έγιναν σύμβολο του στιλ και μια πηγή
έκφρασης του χαρακτήρα και της
προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Σε
συνδυασμό με την αυξημένη ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας από
την υπεριώδη ακτινοβολία UV αλλά και της
ανάγκης να βλέπουμε καλύτερα, η χρήση
γυαλιών ηλίου έχει φτάσει στα 2 - 5 ζευγάρια
ανά καταναλωτή. Πρόκειται για ένα προϊόν που
δεν γνωρίζει εποχικότητα και έχει ζήτηση καθ’
όλο το έτος.
Παράλληλα, η OJO, εκτός από γυαλιά ηλίου
προσφέρει οπτικους σκελετους αλλά και
φακούς επαφής, που η ζήτησή τους αυξάνεται
χρόνο με το χρόνο, καθώς όλο και περισσότερος
κόσμος αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης
λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής μας.
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Κερδοφορία
Η επιτυχία της OJO Sun&glasses οφείλεται
κυρίως στην ικανότητά της να προσφέρει ένα
συνδυασμό προσιτών τιμών, ποιότητας και
στιλ, δημιουργώντας έτσι την επιτυχημένη
φόρμουλα «αξία στα χρήματά σας». Τα
περιθώρια μικτού κέρδους που επιτυγχάνονται
είναι ανάμεσα στα υψηλότερα της λιανικής, και
στην περίπτωση καλά οργανωμένων και
πειθαρχημένων δικαιούχων (franchisee),
επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά καθαρών
κερδών.

Τιμολόγηση
Η OJO Sun&glasses, εξειδικεύεται στο τμήμα
του σχεδιασμού και της παραγωγής, όπου
επιτρέπει στους καταναλωτές να αγοράσουν
ποιοτικά γυαλιά ηλίου και οπτικά που
ακολουθούν τη μόδα, σε τιμές πάντοτε
χαμηλότερες από τις μεγαλύτερες μάρκες της
αγοράς. Η OJO Sun&glasses πάντοτε θα
θεωρείται ως η αλυσίδα γυαλιών ηλίου και
οπτικών που προσφέρει «μόδα στην καλύτερη
ποιότητα και στην καλύτερη τιμή» με σκοπό και
όραμα το «δικαίωμα στην όραση για όλους» .

H OJO SUN&GLASSES έχει βραβευθεί ως “Best
New Product Launch 2022”, “Best Value for
Money Product 2021”, “Customer Oriented
Franchise 2020”, “Most Promising Franchise
2019”, “In Business Award 2015”, Is not about
ideas… Is about making Ideas Happen 2014”.
Φιλοσοφία της, εδώ και 10+1 χρόνια είναι να
προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας γυαλιά ηλίου
και οπτικά, σε προσιτές τιμές, μαζί με άψογη
εξυπηρέτηση.

OJO FACTS

Εύκολη διαχείριση της επιχείρησής σας
Τα αποθέματα και τα καθημερινά έσοδα της
επιχείρησής σας ελέγχονται και τυγχάνουν
διαχείρισης με εύκολο τρόπο. Η διαδικασία
υποβολής παραγγελιών είναι
αυτοματοποιημένη. Η αποτελεσματική
κατάρτιση του προσωπικού επιτυγχάνεται σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και
επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία βάση μέσο
των RDA (Regional Development Agents).
Ολόκληρο το ταμειακό και λογιστικό μέρος
διαχείρισης των καταστημάτων OJO είναι σε
μορφή cloud.
Η συλλογή OJO Sun&glasses περιλαμβάνει
πάνω από 450 διαφορετικά στιλ τόσο σε γυαλιά
οπτικών όσο και ηλίου, για γυναίκες, άντρες και
παιδιά, ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο κάθε
γούστο και στυλ., κάτω από την ίδια εμπορική
επωνυμία «OJO».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ: από 80 τ.μ -120 τ.μ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ: από €40,000
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΠΛΩΣΗ και μηχανήματα : από €40,000
ΑΡΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ: από €15,000
ENTRY FEES: €25,000
ROYALTIES & MRK FEES: 5%
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ (εκτίμηση): 30
# ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 24
# FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 18

INFO
MΙΧΑΗΛ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ 6Α, 2409, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
ΙΔΡΥΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟI FRANCHISE:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΣΠΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +357 22447433
EMAIL: info@ojosunglasses.com
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ΠΟΛΩΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ
ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΟΡΑΣΗ

ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

ΠΟΛΩΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΗ ΠΟΛΩΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

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

ΔΩΡΕΑΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

SQUARE GHOV BLACK POLARISED
28OEV50227

ROUND ONCE BLACK POLARISED
28OSP30232

OVAL GHOV BLACK
28OVE30163

OVAL GHOV
38OPS60021

SQUARE GHOV BLACK
28OSP30159

SQUARE OCHI
38OPS50032

OVAL GHOV
32OPS50029U

SQUARE BAYEN
38OPS60016

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

Γυαλιά ηλίου OJO

SQUARE OEIL BLACK
53OPL33062

SQUARE OYE RED
12OCL72264

SQUARE BEGI BROWN
53OPL33055

OJO GHOV BLACK
12OCL72275

CAT EYE CEIL BLACK
12OCL72263

OVAL GHOV BROWN
53OPL33054

SQUARE OYE GREEN
32OEV52342

ROUND BEJI MATTE BLACK
12OTR72246

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

OJO

OJO TRAINING VoL 4

#HIGHLIGHTS

OJO Αγία Νάπα παρέα με την Ελευθερία Ελευθερίου

Σχεδιάζοντας το παιχνίδι για τους σκύλλους

'Με την παρέα του ΗΡΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ και το δήμαρχο κο Ανδρέα
Κωνσταντίνου μιλώντας για το Πάρκο Σκύλων του Δήμου
Αγλαντζιάς
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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 Κεντρι κά Γραφεί α
Μιχαήλ Γιωργαλλά 6Α, Έγκωμη 2409 Λευκωσία - Κύπρος
+357 22 369861
customerservi ce@oj osunglasses.com

www.ojosunglasses.com

