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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

OJO – Εσείς ξέρετε ποια είναι η ιδέα και η φιλοσοφία µας;

Η OJO Sunglasses στηρίζει τον εθελοντή πεζοπόρο Αλέξη Σοφοκλέους
και τις Ηρωίδες του Καρκίνου του µαστού σε Αθήνα και Κύπρο! 

OJO ΝΕΑ

OJO Sun&Glasses για ακόµη µία χρονιά υποστηρίζουν το Rally Championship 2022

Η OJO για ακόµη µία φορά καινοτοµεί µε τα νέα smart Bluetooth 5.2 γυαλιά της

OJO ΑΡΘΡΑ

OJO NEW PRODUCT DEVELOPMENT

Γυαλιά OJO τιτανίου.. Ότι πιο ανθεκτικό και σύγχρονο σε οπτικό
σκελετό! 

OJO & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

H OJO συµµετείχε στην Εβδοµάδα Κινητικότητας του Δήµου Αραδίππου
Τροχός της Τύχης OJO. Πού τον συναντήσαµε;  

H OJO online στην Amazon.com!

Ακόµη µια φορά η OJO δίπλα στον εθελοντή πεζοπόρο Αλέξη
Σοφοκλέους στην Ιορδανία!

03

04

06

07

08
09

10

11

13

OJO Office Moments

OJO MOMENTS

Black Friday Moments
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Η ιδέα 
και η
φιλοσοφία
µας
 Γνωρίστε περισσότερα για
την Κυπριακή εταιρεία
γυαλιών ηλίου και οπτικών
OJO

Η ιδέα της OJO γεννήθηκε πριν από
σχεδόν 12 χρόνια, στην Κύπρο. Η
φιλοσοφία της απλή…  αφού έχει ως
προτεραιότητα την ποιότητα, την ποικιλία,
τις προσιτές τιμές, αλλά και την
εξυπηρέτηση των πελατών της. Μέσα από
συνεχείς εκπαιδεύσεις των συναδέλφων
που απαρτίζουν το οικοδόμημα της
εταιρείας όπως καταστήματα, κεντρικά
γραφεία αλλά και τα τμήματα σχεδιασμού
και κατασκευής των γυαλιών ηλίου και
οπτικών της όπως επίσης και τους
συνεργάτες και δικαιοχρήστες όπου
συμβάλουν στην διάθεση των προϊόντων
της

Το Μάρτιο του 2011, λειτούργησε το
πρώτο της κατάστημα OJO Sunglasses
στην Αγία Νάπα, σχεδιάζοντας και
παράγοντας τα δικά της γυαλιά ηλίου,
ακολουθώντας όλα τα ευρωπαϊκά
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας των
προϊόντων της. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει
πάνω από 40 καταστήματα σε Κύπρο,
Ελλάδα, Μάλτα, Σαουδική Αραβία, Νότιο 

Αφρική, και Λίβανο καθώς και το δικό της
ηλεκτρονικό κατάστημα. Χρυσός κανόνας
της OJO είναι "να συμπεριφερόμαστε
όπως θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται".

Η συλλογή OJO Sun&glasses
περιλαμβάνει πάνω από 450 διαφορετικά
στιλ τόσο σε γυαλιά οπτικών όσο και
ηλίου, για γυναίκες, άντρες και παιδιά. Η
γκάμα της OJO ανανεώνεται κάθε 20
μέρες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με
τον τρόπο αυτό, έχει σκοπό να
ικανοποιήσει κάθε γούστο και στιλ, κάτω
από την ίδια εμπορική επωνυμία OJO,
ακολουθώντας τις σύγχρονες (και όχι
μόνο) τάσεις τις μόδας στα γυαλιά ηλίου
και οπτικών. 
Όλα τα καταστήματα OJO Sunglasses σε
οποιαδήποτε χώρα και αν
δραστηριοποιούνται έχουν τις ίδιες
ακριβώς τιμές και την προσφορά 1+1
δωρεάν. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να
επιλέξετε οποιαδήποτε δύο ζευγάρια
γυαλιά και να πληρώσετε το ένα, αυτό της
μεγαλύτερης αξίας.
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Η OJO στήριζει ακόµη
µία φορά τον
εθελοντή πεζοπόρο
Αλέξη Σοφοκλέους
και τις Ηρωίδες του
Καρκίνου του µαστού
σε Αθήνα και Κύπρο! 

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 
για το Celebrate your scars 

H OJO, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίξε ακόμη
μια φορά τον εθελοντισμό και την προσπάθεια
του εθελοντή πεζοπόρου, Αλέξη Σοφοκλέους. 

Μια πεζοπορία διάρκειας 4 ημερών, με
μηνύματα ελπίδας δύναμης και στήριξης στις
γυναίκες της ζωής μας, τiς ηρωίδες του
καρκίνου του μαστού, σε μια διαδρομή 80
συνολικά χιλιομέτρων! 

Η διαδρομή ξεκίνησε την Πέμπτη 13
Οκτωβρίου από το Μουσείου Μαραθωνίου
Δρόμου στις 12:00 και τερματίστηκε την
Κυριακή 16 Οκτωβρίου. Τη συγκεκριμένη
μέρα, είχαν την ευκαιρία γυναίκες που
πέρασαν καρκίνο του μαστού να
αναδομήσουν τη θηλή τους εντελώς δωρεάν
με ιατρικό τατουάζ.  

Όσο αφορά τη διαδρομή στη Κύπρο, ξεκίνησε
με αφετηρία το Κέντρο Μαστού στο Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας στις 22 Οκτωβρίου και
ώρα 15:30, με τερματισμό τη γιορτή του
Celebrate Your Scars στο Ευρωπαϊκό 
 Ινστιτούτο Πλαστικής Χειρουργικής EIPS στις
17:30 την ίδια μέρα. 

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, πέρσι τον
Σεπτέμβρη. 

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, έχει εντάξει στοπρόγραμμα
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, διάφορες
προσπάθειες που ενισχύουν τον μεγαλείο του
εθελοντισμού και της προσφοράς σε διάφορα
επίπεδα.
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CELEBRATE
Y O U R

SCARS
Athens
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H OJO µαζί µε τον
εθελοντή πεζοπόρο
Αλέξη Σοφοκλέους
στην Ιορδανία
H OJO, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζει τον
εθελοντισμό και την προσπάθεια του –
παγκόσμιου πλέον - εθελοντή πεζοπόρου,
Αλέξη Σοφοκλέους. Αυτή τη φορά, ο Αλέξης
μεταβαίνει στην Ιορδανία για τη στήριξη του
Ιδρύματος Καρκίνου του Μαστού Ιορδανίας
του Νοσοκομείου King Hussein.

Η προσπάθειά του αυτή ξεκίνησε το Σάββατο,
29 Οκτωβρίου 2022 από το «The Baptismal
Site of Jesus Christ» και ολοκληρωθηκε την
επόμενη μέρα, 30 Οκτωβρίου 2022 στις 2:00
μ.μ. στο Νοσοκομείο King Hussein, σε μια
διαδρομή 50 συνολικά χιλιομέτρων! Εκεί, κατά
τον τερματισμό, τον υποδέχτηκαν μέλη του
Ιδρύματος Καρκίνου του Μαστού Ιορδανίας
καθώς και ο πρέσβης της Κύπρου, κος
Μιχάλης Ιωάννου.

Ο Αλέξης, με τη βοήθεια της OJO καθώς και άλλων
φίλων χορηγών, έχει πραγματοποιήσει διάφορες
φιλανθρωπικές πεζοπορίες σε πολλές χώρες όπως
Κύπρο, Ελλάδα, Νορβηγία και έχει καταφέρει να
γίνει ο πρώτος άνθρωπος που έχει περπατήσει σε
όλη την περίμετρο της Κύπρου,
συμπεριλαμβανομένου του κατεχόμενου τμήματός
της, μια συνολική απόσταση 740 χλμ. σε 29 ημέρες.
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To πραγµατικό
Cyprus success
story… H OJO
online στην
Amazon.com
Ακόµη µία διεθνής καταξίωση!

Στις σελίδες του μεγαλύτερου online retailer
παγκοσμίως, της Amazon, θα μπορούν πλέον να
βρουν όσοι ενδιαφέρονται για γυαλιά της OJO
Sun&glasses, μετά την υπογραφή συμφωνίας
συνεργασίας ανάμεσα στην επιτυχημένη εταιρεία
οπτικών OJO και της Amazon.com.

Έτσι, πολλά από τα αγαπημένα σχέδια OJO είναι
ήδη διαθέσιμα στην κατηγορία Sunglasses της
Amazon, συμπεριλαμβανομένων των
βραβευμένων γυαλιών ηλίου OJO carbon fiber
(ανθρακονήματα), κάτι που τα καθιστά εξαιρετικά
ανθεκτικά αλλά και ελαφριά! Παράλληλα, η γκάμα
των διαθέσιμων προϊόντων OJO εμπλουτίζεται
διαρκώς, προκειμένου να καλυφθούν οι
απαιτήσεις καταναλωτών σε Ευρώπη και Αμερική.

Όπως δήλωσε και ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της
εταιρείας Νίκος Μεσολογγίτης «Μας γεμίζει
τεράστια υπερηφάνεια και συγκίνηση να βλέπουμε
την εταιρεία μας στην ιστοσελίδα του μεγαλύτερου
ηλεκτρονικού διανομέα παγκοσμίως! Είμαστε
ενθουσιασμένοι για αυτήν τη συνεργασία, η οποία
δίνει την ευκαιρία σε καταναλωτές από το 
 εξωτερικό να έρθουν σε επαφή και να δοκιμάσουν
τα προϊόντα μας, τα οποία ξεχωρίζουν τόσο σε
ποιότητα, σχέδια αλλά και τιμή!» ενώ παράλληλα
πρόσθεσε «Το βήμα αυτό αποτελεί επιβράβευση
για όλη την οικογένεια OJO, που εργάστηκε
σκληρά για αυτή τη διεθνή αναγνώριση και
συνεργασία».

Αξίζει να σημειωθεί πως η OJO είναι από τις
λίγες εταιρείες στην Κύπρο και Ελλάδα που
κατάφεραν να συνάψουν απευθείας συνεργασία
με την Amazon.com. 

H Amazon.com προσφέρει στους επισκέπτες
του πάνω από 100 εκατομμύρια προϊόντα από
30 διαφορετικές κατηγορίες. Σήμερα εξυπηρετεί
137 εκατομμύρια πελάτες την εβδομάδα, δηλαδή
19,5 εκατομμύρια πελάτες την ημέρα.

Η OJO, είναι μία Κυπριακή εταιρεία με σχεδόν
12 χρόνια λειτουργίας σε Κύπρο, Ελλάδα,
Μάλτα, Σαουδική Αραβία, Νότιο Αφρική καθώς
και Λίβανο όπου και είναι και υπόσχεται ότι θα
παραμείνει πρωτοπόρος στην κατασκευή
ξεχωριστών  προϊόντων οπτικών, έχοντας πάντα
ως γνώμονα
τον καταναλωτή, προσφέροντας του ξεχωριστά
ποιοτικά προϊόντα, με στυλ ιδανικά για όλους και
για κάθε τρόπο ζωής. 

Παράλληλα, έχει βραβευτεί με τα βραβεία “Best
New Product Launch 2022” για τα γυαλιά της
από Carbon Fiber, “Best Value for Money
Product 2021”, “Customer Oriented Franchise
2020”, “Most Promising Franchise 2019”, “In
Business Award 2015” και “It’s not about ideas…
Is about making Ideas Happen 2014”.

www.ojosunglassess.com    |    07



Τα OJO για ακόµη µία χρονιά υποστηρίζουν το
Rally Championship 2022
Παγκύπριο Πρωτάθληµα Rally 2022 στην Λευκωσία

Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Rally 2022 έλαβε
χώρα το Σαββατοκύριακο 08-09 Οκτωβρίου στην
Λευκωσία με την υποστήριξη των εταιρειών OJO ,  
Honda Cyprus, G. Koutsoullis & Sons και της A.G.
Autos & Parts.

Αλυτάρχης του αγώνα, ήταν ο Κωνσταντίνος
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Τελεβάντος, μέλος της οικογένειας OJO, που
υπήρξε και πρωταθλητής σε προηγούμενες
χρονιές ! Ο αγώνας διοργανώθηκε από τη
Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (ΚΟΑ), με
σημείο εκκίνησης αλλά και τερματισμού το
Αρχηγείο Αστυνομίας στη Λευκωσία. 



FORTUNE
WHEEL

OJO Τροχός της Τύχης στην Εβδομάδα Κινητικότητας του
Δήμου Αραδίππου την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
αλλά και στο Nicosia Mall, που στήθηκε στο Nicosia Mall
δύο Σάββατα, 15 και 22 του Οκτώβρη 2022. 

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν γυαλιά
OJO καθώς και ειδικές εκπτώσεις των 30%, 40%, 50%
αλλά και 60% καθώς και κορδονάκια / αλυσίδες για τα
γυαλιά τους. 

Παράλληλα, οι OJO φίλοι μας, είχαν την ευκαιρία να
ζωγραφίσουν τα πρόσωπα τους από την face painter μας
Έλενα Χατζηαποστόλου Γιωργαλλίδου. 

Μοιραζόμαστε μαζί σας μερικά στιγμιότυπα!
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H OJO συµµετείχε
στην Εβδοµάδα
Κινητικότητας του
Δήµου Αραδίππου 

Στηρίζοντας το περιβάλλον
και τους βιώσιµους τρόπους
µετακίνησης 

H OJO Sun&glasses, ως μέρος του
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και μέσα στα πλαίσια της
συνεργασίας της με τον Δήμο Αραδίππου,
συμμετείχε στην εκδήλωση του δήμου, για
εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων
μεταφοράς αλλά και ευαισθητοποίηση των
πολιτών, στη χρήση εναλλακτικών τρόπων
μετακίνησής στην πόλη τους.

Η παρουσία της OJO sunglasses στο χώρο
εκδήλωσης ενίσχυσε τον στόχο και σκοπό
της ενημέρωσής για οικολογικές και
περιβαλλοντικές προσπάθειες της εταιρείας
μας ως προς την ευαισθητοποίησης των
κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο. Οι
παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
κερδίσουν διάφορα δώρα από τον OJO
Τροχό της Τύχης. 

Η Κυπριακή εταιρεία OJO, από την αρχή της
ίδρυσης της, πριν σχεδόν 12 χρόνια,
επενδύει στην προστασία του
περιβάλλοντος, μέσω διάφορων ενεργειών
όπως τοποθέτηση κάδων σε διάφορα σημεία 

σε Κύπρο και Ελλάδα αλλά και τη δημιουργία
οικολογικών προϊόντων φτιαγμένα από
ανακυκλώσιμα υλικά, φιλικά προς το
περιβάλλον. Με τέτοιου είδους ενέργειες,
συμβάλει όχι μόνο στην προστασία του
περιβάλλοντος αλλά και στην καλλιέργεια μιας
γενικότερης κουλτούρας σεβασμού προς το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Όπως δήλωσε και ο ιδρυτής της εταιρείας
Νίκος Μεσολογγίτης «Εμείς, υποσχόμαστε να
είμαστε το πλευρό του δήμου Αραδίππου και
να στηρίζουμε τέτοιου είδους ενέργειες
έμπρακτά»

Παράλληλα, η OJO συμμετείχε με τον δικό της
τρόπο στο πρωτότυπο διαφημιστικό του
Δήμου Αραδίππου για την προώθηση
εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης για την
εβδομάδα Κινητικότητας. Συγκεκριμένα,
πρωταγωνίστρια είναι μια δυναμική γιαγιά που
«φοράει τα – OJO- γυαλιά» στη νεαρή εγγονή
της και ξεκινάει με το skateboard της, τις
δράσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αραδίππου
για την εβδομάδα κινητικότητας. 
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OJO SMART GLASSES: Η OJO ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΜΕ ΤΑ OJO SMART BLUETOOTH 5.2 ΓΥΑΛΙΑ ΤΗΣ! 
Η OJO Sun&glasses, γνωστή
για την καινοτομία της και
θέλοντας να προσφέρει ακόμη
περισσότερα σε όλους εσάς
που την έχετε αναδείξει σε μια
από τις κορυφαίες εταιρείες
οπτικών στην Κύπρο και όχι
μόνο, έχει αναπτύξει ένα νέο -
έξυπνο - προϊόν, που σίγουρα
θα σας εντυπωσιάσει.
Αυτή τη φορά, η OJO έχει
δημιουργήσει τα OJO SMART
GLASSES, που όχι μόνο
προστατεύουν ποιοτικά τα
μάτια μας, αλλά υπόσχονται
μια αξέχαστη OJO εμπειρία! 

Τα νέα αυτά - έξυπνα - γυαλιά
OJO, μπορούν να συνδεθούν
με οποιαδήποτε συσκευή
Bluetooth, κάνοντας σας να
απολαμβάνετε τη μουσική σας 

καθώς φοράτε τα γυαλιά σας
ή και ακόμα να απαντάτε τις
κλήσεις σας στο τηλέφωνο
σας ή και ακόμα να ελέγχετε
άλλες συσκευές . Επίσης,
μπορεί να ενωθεί με Alexa,
Siri ή οποιοδήποτε άλλο voice
control.

Τα νέα αυτά γυαλιά
περιλαμβάνουν 2
στερεοφωνικά ηχεία (DUAL
STEREO) υψηλής ποιότητας
καθώς και μικρόφωνο, ενώ ο
χειρισμός τους γίνεται ακόμη
πιο εύκολος,
χρησιμοποιώντας τους “touch”
βραχίονες του! Μπορεί να
φορτιστεί πλήρως μόλις σε 10
λεπτά ενώ μπορείτε να τα
χρησιμοποιείτε χωρίς διακοπή
για 7 ώρες.

OJO Smart Glasses 
47OSG33001

OJO Smart Glasses 
47OSG33002

OJO Smart Glasses 
47OSG33003
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Είναι κατασκευασμένα από τελευταίας
τεχνολογίας υποαλλεργικό πλαστικό
υψηλής ποιότητας (acetate), κάτι που το 
καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικό. εύκολο στην
εφαρμογή αλλά και εντυπωσιακό σε
εμφάνιση και υφή. Ακόμη μπορείτε να
αλλάξετε χρώμα φακών, ή και ακόμα να
τα μετατρέψετε σε οπτικά γυαλιά,
προσθέτοντας οπτικούς φακούς OJO
UV420 BLUE BLOCK δωρεάν, αφού και
εδώ ισχύει η OJO προσφορά 1+1
ΔΩΡΕΑΝ.

Τα OJO SMART GLASSES είναι ήδη
διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα OJO σε
3 μοντέλα. Όσο γι αυτούς που προτιμούν
να κάνουν τις αγορές τους online, τα OJO
SMART GLASSES θα είναι διαθέσιμα στο
ηλεκτρονικό κατάστημα OJO
www.ojosunglasses.com, όπου εκεί, έχετε
την ευκαιρία να τα δοκιμάσετε ψηφιακά
στο στο πρόσωπό σας, μέσω της OJO
Virtual Try-on εφαρμογής! Μπορείτε να τα
αποκτήσετε στην τιμή των €259, με την
OJO προσφορά 1+1 ΔΩΡΕΑΝ.

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΗΧΕΙΑ

ΠΟΛΩΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ OJO

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΦΗΣ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

#be#beSMARTSMART
#be#beOJOOJO

7 ώρες λειτουργίας χωρίς διακοπή

Σύνδεση µε Siri & Alexa
Πλήρης φόρτιση σε µόλις 10 λεπτά

Χειρισµός µέσω των βραχιόνων του
Απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων

Αναπαραγωγή µουσικής µέσω τηλεφώνου
 ή αλλης συσκευής

Bluetooth 5.2
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Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα OJO
SMART γυαλιά, ειδική θήκη προστασίας,
100% βαμβακερό πανάκι καθαρισμού και
καλώδιο φόρτισης. Η εγγύηση του προϊόντος
είναι δυο χρόνια.

http://www.ojosunglasses.com/


ΓΥΑΛIA ΤΙΤΑNIOΥ OJO – OΤΙ ΠΙΟ ΣYΓΧΡΟΝΟ
ΣΕ ΟΠΤΙΚO ΣΚΕΛΕΤO

Κομψά… αλλά και
ανθεκτικά
Τα γυαλιά τιτανίου
θεωρούνται από πολλούς μία
από τις καλύτερες επιλογές
που έχει κάποιος αν ψάχνει
κάτι κομψό αλλά και
ανθεκτικό. Η έμπειρη ομάδα
πωλήσεων και οπτικών OJO,
σας παραθέτει τα
πλεονεκτήματα των
συγκεκριμένων σκελετών μαζί
με τα πιο κύρια
χαρακτηριστικά τους, για να
τα γνωρίσετε καλύτερα και να
τα λάβετε σοβαρά υπόψη, για
τα οπτικά γυαλιά σας. 

Τιτάνιο… ένα υποαλλεργικό
υλικό που δεν σκουριάζει 
Εκτός από το κομψό κλασικό
σχεδιασμό, οι σκελετοί
τιτανίου OJO είναι μια από τις
καλύτερες επιλογές για όσους
πάσχουν από δερματικές
αλλεργίες. Το τιτάνιο, ως
μέταλλο, είναι αδρανές και
έτσι δεν έχει καμία
αλληλεπίδραση με το δέρμα,
καθιστώντας το έτσι ιδανικό
για αυτούς που έχουν
ευαίσθητο δέρμα. 
Παράλληλα, το τιτάνιο είναι
ένα αδρανές μέταλλο, που δεν
διαβρώνεται εύκολα αλλά 

“Τιτάνιο: Μία από
τις καλύτερες
επιλογές που
έχει κάποιος αν
ψάχνει κάτι
κοµψό αλλά και
ανθεκτικό.”

www.ojosunglassess.com    |    13



ούτε και σκουριάζει, ακόμη
και αν έρθει σε επαφή με
νερό ή ακόμη και τη
θάλασσα. Έτσι, το κάνει
κατάλληλο για όσους
επισκέπτονται συχνά τη
θάλασσα με τα οπτικά τους,
καθώς δεν πρόκειται να
αλλοιωθούν ή να χαλάσουν. 

Τόσο ελαφριά… που δεν
νιώθετε σχεδόν ότι τα
φοράτε! 
Για αρκετό κόσμο, τα γυαλιά
τους, τους προκαλούν
ημικρανίες ή και ακόμα
συνεχείς πονοκεφάλους.
Αυτό συμβαίνει, καθώς ο
συγκεκριμένος σκελετός
που έχουν επιλέξει είναι
βαρύς ή γενικότερα δεν
είναι άνετος. Από την άλλη,
ένας σκελετός γυαλιών

από τιτάνιο, θα σας βοηθήσει
να απαλλαγείτε από τέτοια
προβλήματα, καθώς είναι  
 εξαιρετικά ελαφρύς και
εύκαμπτος, που θα ξεχάσετε
σχεδόν ότι φοράτε γυαλιά. 

Έξτρα ανθεκτικό υλικό
Εκτός από το ότι
συγκεκριμένο υλικό είναι
εξαιρετικά ανθεκτικό, είναι
παράλληλα και ελαστικό.
Έτσι, τα γυαλιά
κατασκευασμένα από τιτάνιο
καταφέρνουν να διατηρούν το
σχήμα τους, ακόμη και αν
υποστούν ταλαιπωρίες. Έτσι,
είναι ιδανικά για άτομα τα
οποία ο τρόπος ζωής τους ή η
εργασία τους είναι έντονη και
ψάχνουν κάτι ανθεκτικό, που
δεν θα σπάσει και θα
διατηρηθεί με το πέρασμα του 

χρόνου. 

Έτσι, αν ψάχνετε για κάτι
κομψό και άνετο αλλά και υπο-
αλλεργικό, τα γυαλιά από
τιτάνιο είναι για εσάς η πιο
ιδανική επιλογή. 
Στα καταστήματα OJO και με
τη βοήθεια των σύμβουλων
πωλήσεων και οπτικών OJO,
μπορείτε να βρείτε αυτό που
ταιριάζει σε εσάς, μέσα από τη
μεγάλη ποικιλία της σειράς από
τιτάνιο αλλά και από άλλα
γυαλιά, κατασκευασμένα από
υψηλής ποιότητας υλικά. 

Η έμπειρη ομάδα OJO είναι
στο πλευρό σας για να
διαλέξετε τον σκελετό της
αρεσκείας σας και να κάνετε
την πιο σωστή επιλογή,
σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
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OFFICE
O J O

MOMENTS
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BLACK
F R I D A Y
MOMENTS

www.ojosunglassess.com    |   16



OJO
C U S T O M E R
MOMENTS
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Vol1



OJO
C U S T O M E R
MOMENTS
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Vol2



SPORT BEGI BLACKSPORT BEGI BLACKSPORT BEGI BLACK
   35OAC7202535OAC7202535OAC72025

https://ojosunglasses.com/sunglasses/opticalpersonal/ojo-personal-style-round-shell-brown-frame-and-temples-handmade-and-0?utm_source=IGShopping&utm_medium=Social&fbclid=IwAR2bI6qOdSBbDk4lKB5P3A_7ZV1J_cNRl5jclbVIQHz0wOYcrkctSXcLfTg


w w w . o j o s u n g l a s s e s . c o m

Πού θα µας βρείτε
Κύπρος
Λευκωσ ία  

Λεµεσός
Λάρνακα

Πάφος
Αµµόχωστος

 
Ελλάδα

Αθήνα
Θεσσαλον ίκη

Ρόδος
Πάτρα
Κρήτη

 
Μάλτα

S l i ema
Va le t t a
Mos ta

 
Νότ ιος  Αφρική

Germ is ton
 

Σαουδική  Αραβία
Jeddah

 
Λίβανος

Beru i t
 

O J O  s u n & g l a s s e s  Κ ε ν τ ρ ι κ ά  Γ ρ α φ ε ί α
 Μ ι χ α ή λ  Γ ι ω ρ γ α λ λ ά  6 Α ,  Έ γ κ ω µ η  2 4 0 9  Λ ε υ κ ω σ ί α  -  Κ ύ π ρ ο ς

+ 3 5 7  2 2  3 6 9 8 6 1  
c u s t o m e r s e r v i c e @ o j o s u n g l a s s e s . c o m


