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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ηνέα
ΣΕΙΡΑ

LR ALOE VIA Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Σας παρουσιάζουμε τη νέα μας σειρά LR ALOE VIA, κάνουμε αναδρομή σε μια 
ιστορία 15ετούς επιτυχίας και σας παρουσιάζουμε ένα καινοτόμο concept 
προώθησης.

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ
Νέα παραγωγή Aloe Vera στο 
Ahlen

ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ  ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ 
ΕΠΑΦΕΣ! Συμβουλές για την επιχειρηματική 
σας δραστηριότητα στα ταξίδια

ELITE TRIP 2018
Ένα υπερπολυτελές ταξίδι για πραγματικούς Stars!



πολυαναμενόμενη στιγμή έφτασε: από ένα περιοδικό 
δημιουργήθηκαν δύο – με νέο concept και ολοκαίνουριο 
σχεδιασμό!
Στο LR Magazine, θα βρείτε σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα 
σχετικά με την LR και την επιχειρηματική σας δραστηριότητα!

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε ακόμα καλύτερη ενημέρωση και 
υποστήριξη στον τομέα του Network Marketing, με συναρπαστικά ρεπορτάζ και 
ενημερωτικές εκθέσεις. 
Στο ξεχωριστό τεύχος του LR Career Magazine, έχουμε συγκεντρώσει για εσάς 
τις ιστορίες επιτυχίας των κορυφαίων Κατόχων νέου Τίτλου, με λεπτομερείς 
συνεντεύξεις που συνοδεύονται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, καθώς και τα 
ονόματα όλων των νέων Junior Teamleaders, Teamleaders  και Orgaleaders. 
Το Top Story αυτής της έκδοσης του LR Magazine ασχολείται με το λανσάρισμα της 
νέας σειράς LR ALOE VIA. Σας παρουσιάζουμε τις καταπληκτικές επιχειρηματικές 
δυνατότητες που σας προσφέρονται με το LR ALOE VIA, και σας οδηγούμε στο 
δρόμο της επιτυχίας με ένα καινοτόμο concept προώθησης. 
Παράλληλα, σας ενημερώνουμε για την έναρξη των εργασιών κατασκευής των 
νέων εγκαταστάσεων παραγωγής Aloe Vera στο Ahlen. Το έργο αυτό αποτελεί 
μια επένδυση μεγάλης κλίμακας, ύψους 10 εκατομμυρίων, ενώ αναμένεται 
να αποτελέσει ορόσημο για την εταιρεία, συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική 
καινοτομία και υπογραμμίζοντας τη θέση της εταιρείας μας στο διεθνή κλάδο της 
Aloe Vera. 
Πλησιάζει η τελευταία ευκαιρία σας για το 2017 να προκριθείτε και να 
διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας στο LR Business Builder Trip ή στο αποκλειστικό 
LR Elite Trip! To 2018, μπορείτε να ζήσετε μια αξέχαστη εμπειρία μαζί με τα 
διευθυντικά στελέχη της LR και τα κορυφαία ηγετικά στελέχη από ολόκληρο τον 
κόσμο. 
Εφόσον η εποχή των διακοπών είναι ήδη εδώ, θέλουμε να σας εμπνεύσουμε να 
αναπτύξετε το δίκτυό σας σε διεθνές επίπεδο κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας. 
Σας ευχόμαστε ένα όμορφο καλοκαίρι γεμάτο επιτυχίες!
Η διεύθυνσή της LR
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EDITORIAL

Η
ΑΓΑΠΗΤΟΙ LR ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,

Thomas Heursen, 
General Manager Global Partner Relations

Andreas Laabs,
LR CFO /COO

Dr. Thomas Stoffmehl,
LR CEO



πολυαναμενόμενη ώρα πλησιάζει! Στο 
τέλος του έτους θα εγκαινιάσουμε τις νέες 
εγκαταστάσεις παραγωγής των Aloe Vera 
Drinking Gels, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ 
κοντινή απόσταση από τα κεντρικά γραφεία 
μας στο Ahlen. 

Το καινοτόμο έργο μεγάλης κλίμακας αποτελεί μέρος της 
στρατηγικής μελλοντικής ανάπτυξης της LR και σημαντικό 
ορόσημο όχι μόνο για την επιχείρηση, αλλά και για πολλούς 
από εσας, που βασίζετε καθημερινά την επιχειρηματική σας 
δραστηριότητα στα Aloe Vera Drinking Gels. 

Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται στα 10 εκατομμύρια 
ευρώ και περιλαμβάνει τις μηχανικές εγκαταστάσεις εκτός 
της ανέγερσης του κτιρίου. Ως ένας από τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές Aloe Vera προϊόντων παγκοσμίως, 
αναπτύσσουμε κατ’ αυτό τον τρόπο τις ικανότητες παραγωγής 
και ενισχύουμε την αξίωση μας „Made in Germany“ με τα 
υψηλότατα επίπεδα ποιότητας. Η επαγγελματική επεξεργασία 
της πρώτης ύλης της Aloe Vera και η άριστη ποιότητα των LR 
Προϊόντων το αποδεικνύουν περίτρανα!

Οι Συνεργάτες θα έχουν τη δυνατότητα αποκλειστικών 
επισκέψεων, ώστε να παρακολουθήσουν από πολύ κοντά τη 
διαδικασία παραγωγής μέσω ενός γυάλινου διαδρόμου  μήκους 
40 μέτρων, ο οποίος θα εκτείνεται παράλληλα με το κτίριο 
παραγωγής. 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στις αρχές Απριλίου  έλαβε χώρα η τελετή τοποθέτησης 
του θεμελίου λίθου – έκτοτε, οι εργασίες προχωρούν με 
γρήγορους ρυθμούς: Έχει γίνει ήδη εκσκαφή περίπου 7000 
κυβικών  μέτρων γης. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα 
γίνει η παράδοση των τσιμεντένιων δοκών για την αίθουσα 
παραγωγής. Τον Αύγουστο θα έχει ήδη ολοκληρωθεί η 
εξωτερική πρόσοψη του κτιρίου.
„Φέρνουμε την Aloe Vera στο σπίτι μας – στο αρχηγείο μας στο 
Ahlen“, δήλωσε ο Δρ. Thomas Stoffmehl, CEO και Εμπορικός 
Διαχειριστής της Εταιρείας κατά τη τελετή τοποθέτησης του 
θεμελίου λίθου. 

ΜΕ ΤΗΝ
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Τοποθέτησαν από κοινού το θεμέλιο λίθο: από αριστερά προς τα δεξιά: Δρ. Alexander Berger, Δήμαρχος του Ahlen, Meinolf Wiesehöfer, Πρόεδρος του Ιδρύματος Theodor F. 
Leifeld, Dr.Thomas Stoffmehl, CEO και Εμπορικός Διαχειριστής, Ralf Uennigmann, Διευθυντής του αρχιτεκτονικού γραφείου Assmann Münster GmbH και Peter Giesbrecht, 
Διευθυντής Εργοταξίου της Zabel GmbH.

   ALOE  
VERA
ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η

LR ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ



AHLEN

ΜΕΞΙΚΟ
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ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ 
Το νέο κτίριο παραγωγής προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα παρακολούθησης της παραγωγικής 
διαδικασίας των Aloe Vera Drinking Gels, μέσω ενός γυάλινου διαδρόμου. Έτσι, ολόκληρη η διαδικασία είναι ανοιχτή 
στο κοινό – από την ανάμειξη, στην εμφιάλωση και τη συσκευασία. 

LR ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

  Το Aloe Vera Drinking Gel ήταν το 
πρώτο πόσιμο gel της LR

  Έναρξη κυκλοφορίας των Aloe 
Vera Drinking Gels το 2002

  55 εκ. λίτρα Aloe Vera Drinking 
Gels έχουν καταναλωθεί από το 
2002 έως το 2016

  Top Seller των LR Προϊόντων 

Aloe Vera 
Drinking Gel

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΝΟΣ ΦΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΟ AHLEN
Πώς φτάνει στ’ αλήθεια το gel του φύλλου  Aloe Vera στα LR 
προϊόντα; Το gel του φύλλου  Aloe Vera έρχεται από το Μεξικό, 
όπου γίνεται συγκομιδή περίπου 12.000 τόνων Aloe Vera ετησίως 
για την LR! Μετά τη συγκομιδή, αφαιρείται η φλούδα των φύλλων, 
ώστε να σταλεί στην Ευρώπη με φορτηγά πλοία μόνο το καθαρό 
gel του φύλλου. Από το φθινόπωρο, το gel του φύλλου Aloe 
Vera θα μεταφέρεται απευθείας στο Ahlen, όπου και θα γίνεται η 
κατεργασία των Aloe Vera Drinking Gels, τα οποία στη συνέχεια 
θα συσκευάζονται και θα αποστέλλονται σε Συνεργάτες και 
Πελάτες. 



ΤΩΡΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1.  Συγκεντρώστε όσο το δυνατό μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων από νέες πρώτες γραμμές, 
στο χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο.

2.  Φτάστε ανάμεσα στους 25 ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ σε παγκόσμιο επίπεδο!
3.  Επιβεβαιώστε για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο ΚΑΙ Δεκέμβριο τουλάχιστον τον 

τίτλο του Teamleader! Περισσότερες πληροφορίες στο Download Center.
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Ζ ήστε την εμπειρία του Teambuilding, της 
παρακίνησης και της τεχνογνωσίας, σύμφωνα 
με το σύνθημα „We are family“! Επωφεληθείτε 
από την προσωπική επικοινωνία και την  
ανταλλαγή απόψεων με άλλους LR Συνεργάτες 

και γνωρίστε από κοντά τη Διεύθυνση της εταιρείας! Μην 
αφήσετε να χαθεί αυτή η μοναδική ευκαιρία!

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ & ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΗΛΙΟ: ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ LR ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ LR!

BUSINESS BUILDER TRIP 2018:  
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ LR!

LR ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ



Best Luxury Small Cruise 

Ship of 2015 από το 

Περιοδικό Forbes 

Best Boutique Cruises 

Παγκοσμίως –American 

Airlines Celebrated 

Living,  2016

Best Boutique Ship για 

το 2017 – Κρουαζιέρες 

&  Κρουαζιερόπλοια  

Berlitz

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
ΕΝΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΣΤΑΡ

ΤΩΡΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Όλοι οι Συνεργάτες που επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά το 2017 τον τίτλο του 
Silver Orgaleader ή υψηλότερο, μπορούν να λάβουν συμμετοχή. Ο Ιούλιος είναι 
η τελευταία ευκαιρία, να ξεκινήσετε την πρόκρισή σας για το ταξίδι. Το χρονικό 
διάστημα της πρόκρισης διαρκεί 6 μήνες, έως τα τέλη Δεκεμβρίου. 
Περισσότερες πληροφορίες στο Download Center.
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Ε λάτε μαζί μας σ’ ένα μοναδικό ταξίδι με το 
πολυτελέστατο SEA DREAM και απολαύστε μια 
ασύγκριτη ταξιδιωτική εμπειρία! Ανακαλύψτε 
τις παραδεισένιες, εξωτικές παραλίες και 
τους μικρούς, ρομαντικούς κολπίσκους της 

Καραϊβικής μακριά από την πολυκοσμία του μαζικού 
τουρισμού. Το εξειδικευμένο 95μελές πλήρωμα της 
πολυτελούς θαλαμηγού σας παρέχει 24ωρο service, ενώ θα 
έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε μοναδικές γαστρονομικές 
απολαύσεις της διεθνούς κουζίνας. 
Αποκορύφωμα της κρουαζιέρας σας θα είναι η επίσκεψη στο 
νησί St. Barth-έναν παράδεισο της Καραϊβικής και δημοφιλή 
προορισμό του διεθνούς Jet Set. Απολαύστε μια αξέχαστη 
διαμονή δίπλα σε Stars, Top Models και εκατομμυριούχους 
από όλο τον κόσμο. Το „More quality for your life“ δεν είναι 
απλά ένα σύνθημα, αλλά και τρόπος ζωής για την LR. Στους 
„Κορυφαίους της LR“ αξίζει μόνο το καλύτερο!

Θέλετε να είστε κι εσείς παρόντες σε αυτό το 
υπερπολυτελές ταξίδι; Δώστε τώρα τον καλύτερό σας 
εαυτό και προκριθείτε!

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ 

ΔΙΕΘΝΩΣ!

Η LR ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΚΑΡΑΪBIKH, ΜΟΝΟ ΓΙΑ VIP!

ELITE TRIP 2018:

LR ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ



Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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LR TOP STORY

Μ ε την περιποιητική και 
αναζωογονητική δύναμη της Aloe 
Vera, στην πορεία για φυσικά 
ομορφότερη και υγιή επιδερμίδα 

– σ’ αυτό αποβλέπει η LR ALOE 
VIA. Υπάρχουν πολλά προϊόντα Aloe Vera στην 
αγορά, ωστόσο η σειρά LR ALOE VIA είναι μοναδική. 
Η νέα σειρά διασφαλίζει την αναγνωρισιμότητα 

ενός ολοκληρωμένου concept περιποίησης που 
εμπιστεύονται ήδη πολλοί άνθρωποι. 
Η LR ALOE VIA αντιπροσωπεύει προϊόντα υψηλής 
ποιότητας με βάση το φυσικό συστατικό του gel 
Aloe Vera, σε συνδυασμό με αποτελεσματικά 
βιολογικά εκχυλίσματα. Τα Aloe Vera προϊόντα της LR 
αποτελούν εδώ και 15 χρόνια το μοχλό ανάπτυξης 
της επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

LR ALOE VIA

Ηνέα
ΣΕΙΡΑ



Οι κορυφαίες κατηγορίες Top Sellers: Aloe Vera Ειδική Περιποίηση, 
Στοματική Περιποίηση, Περιποίηση και Καθαρισμός 
Προσώπου, Περιποίηση και Καθαρισμός Σώματος.
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LR TOP STORY

Το „More quality for your life“ δεν είναι απλά ένα 
σύνθημα για την LR. – αποτελεί μια ισχυρή υπόσχεση 
που ακολουθούμε συνεχώς, εστιάζοντας στην 
επιτυχία σας. Με την LR ALOE VIA δημιουργήσαμε 
μια σειρά, η οποία εφαρμόζει με συνέπεια το 
σύνθημα αυτό και θα σας φέρει σε τροχιά επιτυχίας. 

LR ALOE VIA –  
η νέα σειρά Aloe 
Vera περιποίησης 
για την επιτυχία 
σας 
Η νέα, μοναδική εμφάνιση του σήματος 
εξασφαλίζει την αναγνωρισιμότητα και κινεί το 
ενδιαφέρον. 

Στην ευρεία γκάμα της σειράς θα βρείτε το 
κατάλληλο προϊόν για κάθε ανάγκη. 

Επωφεληθείτε από τα νέα προϊοντα για να αυξήσετε 
το τζίρο σας. 

Η συσκευασία άριστης ποιότητας τραβά την 
προσοχή και προσελκύει. 

Η σαφής χρωματική κωδικοποίηση πάνω στα 
προϊόντα διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου 
προϊόντος. 



Πιστοποίηση των 
Aloe Vera προϊόντων 

από το διεθνώς 
αναγνωρισμένο 
Ινστιτούτο IASC

Κυκλοφορία των πρώτων 
προϊόντων περιποίησης  
Aloe Vera (Απαλή Κρέμα, 

Κρέμα Ημέρας, Σαμπουάν 
& Κρεμοσάπουνο)

15 ΧΡΟΝΙΑ

Υψηλή περιεκτικότητα σε Aloe Vera για εντατική 
περιποίηση και ανάπλαση 

Εμπλουτισμένο με περιποιητικά βιολογικά εκχυλίσματα 
- ειδικά προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη περιποίησης 

Όλα τα προϊόντα είναι 100% χωρίς parabens και ορυκτά 
έλαια 

Η συμβατότητα με την επιδερμίδα όλων των 
προϊόντων πιστοποιείται από τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
ανεξάρτητα Ινστιτούτα Dermatest και Derma Consult 

Έχει κατατεθεί Αίτηση για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για 
28 προϊόντα, χάρη στο μοναδικό συνδυασμό συστατικών 

Dr.. Werner Voss,
Διευθυντής και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Dermatest GmbH

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ALOE VERA –  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Vera
Aloe

*15 χρόνια επιτυχία 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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Πως εξηγείται η υψηλή ποιότητα των LR Aloe Vera 
προϊόντων; 
Αυτό που χαρακτηρίζει τα LR προϊόντα, είναι η υψηλή 
περιεκτικότητα σε gel Aloe Vera, η οποία σε συνδυασμό 
με επιλεγμένα βιολογικά εκχυλίσματα, τα καθιστά 
σχεδόν μοναδικά στην αγορά. 
Σε ποιους απευθύνονται τα προϊόντα περιποίησης LR 
Aloe Vera;
Τα προϊόντα περιποίησης LR Aloe Vera είναι κατάλληλα 
για κάθε ηλικία και για κάθε τύπο επιδερμίδας. Ο 
ιδιαίτερος συνδυασμός δραστικών συστατικών και η 
φυσική προέλευση του φυτού, καθιστούν τα προϊόντα 
αυτά κατάλληλα για χρήση ακόμα και από άτομα με 
ευαίσθητη επιδερμίδα. 
Μια πρόβλεψη για το μέλλον – πως βλέπετε τα 
προϊόντα περιποίησης Aloe Vera τα επόμενα χρόνια; 
Στη σημερινή εποχή, το δέρμα εκτίθεται σε πολλούς 
στρεσογόνους παράγοντες. Συστατικά όπως π.χ. η 
Aloe Vera και πολυάριθμα βιολογικά εκχυλίσματα 
αντεπιδρούν με φυσικό τρόπο σε αυτούς τους 
παράγοντες, χωρίς Parabens και ορυκτά έλαια, 
υποστηρίζουν θετικά τη φυσική ισορροπία της 
επιδερμίδας.  Συνεπώς: Τα φυσικά προϊόντα περιποίησης 
Aloe Vera είναι και θα παραμείνουν μια απόλυτη τάση!

Εδώ και 15 χρόνια, στην LR όλα περιστρέφονται γύρω 
από τη μοναδικότητα της Aloe Vera περιποίησης. Με όλο 
και μεγαλύτερη επιτυχία και ελκυστικές προοπτικές, η 
Aloe Vera είναι ένας δρόμος που συμφέρει και εσάς, ως 
LR Συνεργάτες.



Κυκλοφορία όλων 
των προϊόντων 

περιποίησης Aloe Vera 
στη νέα ισχυρή σειρά 

LR ALOE VIA

Εκτενής 
επανασχεδιασμός της 

σειράς Aloe Vera

Το επιτυχημένο Aloe 
Vera Box βγαίνει  στην 

αγορά 

Κυκλοφορεί για πρώτη 
φορά εκτενές άρθρο 
για τα επιτυχημένα 

προϊόντα στο LR 
Magazine 

Επέκταση της γκάμας 
προϊόντων σε βρεφικά, 
ανδρικά και προϊόντα 
περιποίησης για ζώα 

„ Λόγω της υψηλής τους ποιότητας, 
τα προϊόντα περιποίησης Aloe Vera 
προτιμώνται  από πολλούς πελάτες, 
επειδή είναι κατάλληλα για όλη την 
οικογένεια.  Επομένως, κάθε LR 
Manager μπορεί να βασιστεί στη 
σταθερή πορεία των πωλήσεων, 
η οποία φέρνει με τη σειρά της 
σταθερά αυξανόμενα 
PW. “

Martin Janosek 
Bronze Orgaleader (BOL)

„ Η περιποίηση με τα προϊόντα 
Aloe Vera της LR μας έδωσε 
τη δυνατότητα να κερδίσουμε 
την εμπιστοσύνη πολλών νέων 
Συνεργατών, τους οποίους 
ενδιέφερε 
αρχικά „μόνο“ να βελτιώσουν την 
ομορφιά τους. Έτσι, ασχολούνται 
με το MLM χωρίς να το 
συνειδητοποιούν, με όλο και 
μεγαλύτερη επιτυχία!“ 

Nicole Ryzi 
Junior Teamleader (JTL)

„Τα Aloe Vera προϊόντα περιποίησης 
της LR με ενθουσίασαν ήδη από την 
πρώτη εφαρμογή! Είναι πραγματικά 
υπέροχο να δέχεσαι κομπλιμέντα για 
τη λαμπερή σου εμφάνιση, γι’ αυτό και 
είναι τόσο απλό για μένα να προωθώ 
αυτά τα προϊόντα. 
Θα πρέπει να ομολογήσω, πως
τα προϊόντα Aloe Vera είναι τα 
απόλυτα Top Sellers.“

Helga Majovski 
Silver Orgaleader (SOL)

Ένα προϊόν αρκεί για να αλλάξει τη 
ζωή σου!  Στη δική μας περίπτωση 
ήταν η Aloe Vera Κρέμα Χεριών, η 
οποία μας έπεισε 
κατευθείαν. Αυτό συνέβη πριν από 
13 χρόνια και έκτοτε η ζωή μας έχει 
αλλάξει προς το καλύτερο. Αυτό 
σημαίνει: Περισσότερη οικονομική 
ασφάλεια, περισσότερη ποιότητα 
ζωής και περισσότερη ελευθερία.“

Brigitte & Wolfgang Stegbauer Bronze 
Orgaleaders (BOL)
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Thomas Heursen, 
General Manager Global Partner Relations
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2007

LR και Aloe Vera – μια 
ιστορία επιτυχίας!

2003 2004 20172010

“Η σχέση της LR με την 
Aloe Vera είναι μοναδική! 
Τα προϊόντα περιποίησης 
Aloe Vera διαμόρφωσαν 
ουσιαστικά τη δύσκολη 
πορεία της εταιρείας προς 
την επιτυχία. Είναι μια 
σίγουρη πηγή κέρδους για 
τους Συνεργάτες μας, από 
την αρχή της κυκλοφορίας 
τους το 2002. 



Όλα όσα χρειάζεστε για την ενημέρωση και την 
παρακίνηση των Συνεργατών σας 

Επαγγελματική παρουσίαση του 
σεμιναρίου 

Banners / υλικό που τραβά την 
προσοχή 

Πρακτικά αντικείμενα με το 
λογότυπο της LR  (π.χ. στυλό και 
σημειωματάρια)

Για επαγγελματική παρουσία στον 
ψηφιακό κόσμο 

Οδηγός για τα social media

Επαγγελματικά διαμορφωμένο οπτικό υλικό

Παραδείγματα κειμένων και hashtags για την 
προσέλκυση ευρύτερου κοινού 

Ό,τι αφορά τη σειρά LR ALOE VIA και τα 
προϊόντα 

Το LR ALOE VIA Moments  
Highlight Σετ  (βλ. δεξιά σελίδα)

LR Collection

Το εγχειρίδιο προϊόντων 

Ξεκινήστε δυναμικά τη νέα εποχή! Επωφεληθείτε 
από τις δυνατότητες της LR ALOE VIA για την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας 
και δημιουργήστε ένα επιτυχημένο μέλλον. Για την 
υποστήριξή σας, δημιουργήσαμε τέσσερα πακέτα 
που συμπληρώνουν τη δραστηριότητά σας σε 
διάφορους τομείς και σας προσφέρουν μια γενική 
άποψη ολόκληρου του υλικού:

LR TOP STORY
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Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ONLINE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Περισσότερες πληροφορίες για 
τα προωθητικά έντυπα, καθώς 
και περισσότερο υλικό για τη 

σειρά LR ALOE VIA θα βρείτε στο 
portal MyLR και στη σελίδα 18 

αυτού του τεύχους.

Περισσότερες 
πληροφορίες

Ακόμα μεγαλύτερη 
επιτυχία στο μέλλον 
– με LR ALOE VIA!
ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΚΕΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1

3

2



ΤΑ LR ALOE VIA 
MOMENTS 

1.   Ενημερωθείτε για τα προϊόντα και 
για όλο το concept του LR ALOE VIA 
Moments. 

2.  Καλέστε τις επαφές σας σε δοκιμή των 
LR ALOE VIA Προϊόντων.

3.  Αφήστε τους συμμετέχοντες να 
δοκιμάσουν τα 9 LR ALOE VIA Highlight 
προϊόντα και να αξιολογήσουν το κάθε 
προϊόν. 

4.  Προωθήστε τα προϊόντα, τα οποία 
έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία, 
και προτείνετε τους τα αντίστοιχα 
συμπληρωματικά προϊόντα. 

5.  Συγκεντρώστε προτεινόμενες επαφές 
για τη διεξαγωγή της επόμενης δοκιμής 
προϊόντων.

ΠΕΝΤΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Μια επαγγελματική LR Τσάντα 

9 LR ALOE VIA Highlight Προϊόντα

Ένα πρακτικός Οδηγός Προώθησης που σας καθοδηγεί 
και σας εξοικειώνει με τα 9 Highlight Προϊόντα 

Έντυπα και υλικό υποστήριξης για την επιτυχία σας

Το LR ALOE VIA Moments Highlight Σετ

Πληροφορίες για το τζίρο σας με τη σειρά LR ALOE VIA

Το νέο concept προώθησης LR ALOE VIA Moments είναι η 
λύση για την επιχειρηματική σας δραστηριότητα, η οποία σας 
υποστηρίζει στο δρόμο σας προς την επιτυχημένη προώθηση 
των προϊόντων και σας παρέχει όλα όσα χρειάζεστε για να 
ξεκινήσετε σωστά με την LR ALOE VIA:

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΑΣ

„Τα LR ALOE VIA Moments είναι ιδανικά 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε LR 
Συνεργάτη– είτε πρόκειται για νέο ή για έμπειρο 
Συνεργάτη. Το concept είναι απλό στην κατανόηση 
και στην εφαρμογή, αλλά και πολύ διασκεδαστικό, 
ενώ αποτελεί το τέλειο σχέδιο για να ξεκινήσετε 
σωστά με τη σειρά ALOE VIA!”

Ida Alto-Setälä,
Product Trainer, Φινλανδία 

„Τα LR ALOE VIA Moments αποτελούν το 
τέλειο εργαλείο Network Marketing! 
Δεν βοηθούν μόνο στην επιτυχημένη 
προώθηση των προϊόντων, αλλά υποστηρίζουν 
τους Συνεργάτες μας και στην ανάπτυξη του 
δικτύου τους μέσω της συγκέντρωσης νέων 
επαφών.“

Frederik Henriksen,
Sales Manager Νορβηγίας & Δανίας 

LR TOP STORY
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ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

LR ALOE VIA MOMENTS –  
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Με το σύνθημα „Από τη γνώση στην 
εφαρμογή“, πολλοί Συνεργάτες από τη 
Νορβηγία και τη Φινλανδία δοκίμασαν 
ήδη τα LR ALOE VIA Moments στο 
πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος.  

4



αλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα – η έναρξη των διακοπών 
σηματοδοτεί για πολλούς από εμάς την εποχή των 
ταξιδιών. 

Είναι πραγματικά υπέροχο να απολαμβάνεις την πιο 
όμορφη εποχή του χρόνου με τους φίλους, την οικογένεια 

ή ακόμα και μόνος. Στις διακοπές, οι περισσότεροι προτιμούν να 
αλλάζουν παραστάσεις και να φορτίζουν τις μπαταρίες τους, αφήνοντας 
πίσω τους την καθημερινότητα και γνωρίζοντας νέες κουλτούρες και 
ανθρώπους.  

Τι γίνεται όμως με την επιχειρηματική σας δραστηριότητα; Μπορείτε να 
τη συνδυάσετε με τις διακοπές σας, χωρίς να θυσιάσετε τη χαλαρότητα 
και την ξεκούραση των διακοπών; 

Η απάντηση είναι απλή: Ναι, γίνεται! Στις διακοπές μας είμαστε χαλαροί 
και έχουμε περισσότερο χρόνο, επομένως είμαστε περισσότερο ανοιχτοί 
σε κάτι νέο. Αξίζει να αξιοποιήσετε την ευχάριστη ατμόσφαιρα για να 
συγκεντρώσετε νέες επαφές για την LR δραστηριότητα. Δεν χρειάζεται να 
προχωρείτε πάντα αμέσως σε σπονσάρισμα νέων επαφών, καθώς το πιο 
σημαντικό στις διακοπές είναι να τραβήξετε το ενδιαφέρον και να κάνετε 
όσο το δυνατόν περισσότερες νέες γνωριμίες, π.χ. μέσω Facebook, 
το οποίο σας παρέχει μια εξαιρετική πλατφόρμα επικοινωνίας και 
ανταλλαγής απόψεων. Τα social media αποτελούν μια καλή εναλλακτική 
για την καθιερωμένη προσωπική προσέγγιση, προσφέροντάς σας 
τη δυνατότητα να παρουσιάσετε άμεσα την επιχειρηματική σας 
δραστηριότητα. 

Η επιλογή αυτή καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη συνεχή καλλιέργεια 
των νέων επαφών μετά τις διακοπές. Σε περίπτωση που σας δοθεί 
νωρίτερα η ευκαιρία να προχωρήσετε σε σπονσάρισμα νέων επαφών, θα 
πρέπει οπωσδήποτε να είστε προετοιμασμένοι σωστά. Ρίξτε μια ματιά 
στη λίστα για να σιγουρευτείτε ότι είστε έτοιμοι. 

Ποιος είναι ο προορισμός του ταξιδιού σας; 
Δραστηριοποιείται εκεί επιχειρηματικά η  LR; 
Εάν ναι, τότε ελέγξτε ότι έχετε τα ακόλουθα:

1.  Πριν την αναχώρησή σας: Συγκεντρώστε 
τις πιο σημαντικές πληροφορίες για αυτή 
τη χώρα στην ιστοσελίδα της LR www.
lrworld.com  

2.  LR επαγγελματικές κάρτες  

3.  Αιτήσεις Συνεργασίας της χώρας 
προορισμού 

4.  Αιτήσεις Συνεργασίας της δικής σας 
χώρας 

5.  LR  Collections - Health & Beauty

6.  Να πάρετε μαζί το έντυπο «Ο Δρόμος 
προς την Επιτυχία» 

7.  Το αγαπημένο σας άρωμα 

8.  Τα τρία αγαπημένα σας προϊόντα (για 
το νότο συνιστούμε τα LR Προϊόντα 
Αντηλιακής Περιποίησης και οπωσδήποτε 
το Σπρέι Άμεσης Δράσης)

9.  Τι ισχύει για τη συμμετοχή των 
Συνεργατών σε αυτή τη χώρα;  (πρέπει 
να γνωρίζετε την τιμή αλλά και τις 
πληροφορίες για το Σετ Εκκίνησης)

10.  Που εδρεύει η εταιρεία σε αυτή τη χώρα;  

ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ  
ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΑΦΕΣ!
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

LR INTERNATIONAL 

Κ
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τις 17 Δεκεμβρίου, η LR Φινλανδίας γιόρτασε με 
τους Συνεργάτες της ένα μοναδικό γεγονός, σε 
έναν από τους ομορφότερους συνεδριακούς 
χώρους στο  Turku!

To ιδιαίτερο αυτό Event συνδύασε τον 
εορτασμό των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς με τη δημιουργία του νέου e-shop - το οποίο οι 
Συνεργάτες περίμεναν με ανυπομονησία-, την παρουσίαση ενός 
νέου project του LRGKF στη Φινλανδία, και το άνοιγμα του CLUB 
1000 για τους κορυφαίους Συνεργάτες. Εκτός αυτών, το γεγονός 
της βραδιάς ήταν ο εορτασμός ενός μοναδικού οροσήμου 
για την LR Φινλανδίας, η οποία γιορτάζει το 2017 την 20ή της 
επέτειο! 

150 Συνεργάτες ήταν παρόντες σ’ αυτό το μοναδικό Event. Οι 
συμμετέχοντες απόλαυσαν πλήρως αυτό το ιδιαίτερο Meet & 

Greet: Εκτός από τα σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα της 
εκδήλωσης συνοδεύτηκαν με σαμπάνια, δείπνο με μπουφέ και 
finger food. 

Η γιορτή συνεχίστηκε μέχρι μετά τα μεσάνυχτα, με τη 
λαμπερή εμφάνιση της θρυλικής Φινλανδής ποπ-σταρ Vicky 
Rosti που ενθουσίασε τους Συνεργάτες. Η εκδήλωση στέφθηκε 
με απόλυτη επιτυχία, κάτι που γινόταν αντιληπτό από τη λάμψη 
των προσώπων που φώτιζε το χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
βραδιάς!

Ευχόμαστε στην LR Φινλανδίας καλή επιτυχία στο μέλλον! 
Θερμά συγχαρητήρια για αυτήν τη μοναδική επέτειο!

20Η ΤΗΣ 
ΕΠΕΤΕΙΟ

LR INTERNATIONAL 

Σ
Ένα πολύ ιδιαίτερο Event με τη συμμετοχή 150 LR Συνεργατών

Η LR ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ



ΓΑΛΛΙΑ  - ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η LR Γαλλίας πρωτοστατεί στην κινητοποίηση 
και προσφέρει σταθερή υποστήριξη στο LR 
Global Kids Fund, από την ίδρυσή του το 2009. Ο 
Pascal Clement και η ομάδα έχουν κατορθώσει 
να κερδίσουν την υποστήριξη εκατοντάδων 
Συνεργατών που έχουν γίνει μέλη ως Χορηγοί. 

Επίσης, η ομάδα συγκεντρώνει τακτικά 
δωρεές ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ μέσα από 
τα  Events που διοργανώνει. Το LR Global Kids 
Fund της Γαλλίας κατόρθωσε να συνεισφέρει με 
δωρεές πάνω από 125.000 ευρώ στην υποστήριξη 
παιδιών και εφήβων που υποφέρουν από κυστική 
ίνωση. 

„Η συμβολή μας στην υποστήριξη του LR Global 
Kids Fund αποτελεί για εμάς σταθερή παράδοση. 
Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που αναλαμβάνουμε 
μαζί την κοινωνική ευθύνη να βοηθήσουμε 
τα παιδιά“, δήλωσε ο Pascal Clement, Country 
Manager της LR Γαλλίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

LR GLOBAL KIDS FUND
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ΠΟΛΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ – ΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ:

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να συμβάλλετε 
κι εσείς στην κοινωνική αυτή κινητοποίηση. 
Διαβάστε παρακάτω για την πολύπλευρη, διεθνή 
προσπάθεια των Χορηγών του LR Global Kids 
Fund.

ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ: ΠΟΛΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΡΩΜΗ. 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΗ 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ LR GLOBAL KIDS FUND. 

ς ξεκινήσουμε με ένα ευχάριστο 
νέο: Το LR Global Kids Fund 
μεγαλώνει! Το 2017 θα μπορούμε 
να προσφέρουμε υποστήριξη 
σε παιδιά σε 15 αντί για 9 χώρες, 
γεγονός που οφείλεται στους 

Χορηγούς του Ομίλου. Χάρη στη δημιουργική 
δράση και την ανεξάρτητη πρωτοβουλία, οι 
δωρεές που συγκεντρώνονται δημιουργούν 
τη βάση για αποτελεσματική βοήθεια. Έχουμε 
ήδη καταφέρει πολλά – αλλά το έργο μας δεν 
τελειώνει ποτέ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε 
ακόμα περισσότερα: Μελλοντικός μας στόχος 
είναι να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερη 
ποιότητα ζωής σε παιδιά και εφήβους σε όλες τις 
χώρες δραστηριοποίησης της LR. 

«Η κοινωνική ευθύνη της LR οφείλει να είναι 
ανάλογη της επιτυχημένης της πορείας. Το 
σύνθημά μας ‘More quality for your life‘ δεν 
ισχύει μόνο για τα προϊόντα και το επιχειρηματικό 
μας μοντέλο, αλλά και για την κοινωνική μας 
δέσμευση.  Στόχος μας είναι, να προχωρήσουμε 
όλοι από κοινού δίνοντας το καλό παράδειγμα, 
ώστε να καταφέρουμε σύντομα να φτάσουμε 
στο ένα εκατομμύριο ευρώ δωρεές ανά έτος», 
δήλωσε ο Dr. Thomas Stoffmehl, Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του LR Global Kids Fund 
e.V. και CEO της LR Health & Beauty.

Α



Δείτε τα ονόματα όλων των 
Χορηγών του LR Global Kids Fund 

στο lrgkf.com!

Θέλετε να μάθετε 
περισσότερα;

Το κάθε μέλος μπορεί να καταφέρει πολλά με τη 
χορηγία του, όπως αποδεικνύει η  Manushaqe 
Shalari από την Αλβανία. Είναι Gold Orgaleader 
και δωρίζει κάθε μήνα 100 ευρώ από το 
προσωπικό της εισόδημα. Σήμερα, είναι μια απ’ 
τους 3 κορυφαίους Χορηγούς παγκοσμίως. Για τη 

Shalari, η υποστήριξή 
της είναι αυτονόητη:

„Το να είμαι κομμάτι 
της LR σημαίνει για 
μένα όχι μόνο να 
απολαμβάνω τα οφέλη 
της επιχειρηματικής 
μου δραστηριότητας, 
αλλά και κάτι πολύ 
σπουδαιότερο: Να είμαι 

μέλος μιας μεγάλης πολύμορφης οικογένειας. 
Με το LR Global Kids Fund, η LR μας δίνει τη 
δυνατότητα να βοηθήσουμε δυστυχισμένα παιδιά 
να αποκτήσουν μια υγιή, χαρούμενη παιδική 
ηλικία και μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση.“

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσετε. Βρείτε 
το δικό σας τρόπο! Θα σας παρέχουμε την 
υποστήριξη που χρειάζεστε.

ΑΛΒΑΝΙΑ –ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ

Στη Γερμανία, πολλοί Συνεργάτες αποδεικνύουν 
ότι η ουσιαστική βοήθεια δεν περιορίζεται σε 
μια υποστηρικτική συμμετοχή. Με δημιουργικές 
εκστρατείες και τη διοργάνωση εκδηλώσεων που 
είναι αφιερωμένες στον κοινωνικό αυτό σκοπό, 
συγκεντρώνουν κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες 
Ευρώ υπέρ του συλλόγου. Οι επιτυχίες αυτές 
αποδεικνύουν, ότι πολλές μικρές δωρεές μπορούν 
να επιφέρουν μεγάλα αποτελέσματα. Η ομαδική 
προσπάθεια Συνεργατών και Δικτύων παρουσιάζει 
ευεργετικά αποτελέσματα για το LR Global Kids 
Fund. 

Συγκεκριμένα, ο **Star President Bernd 
Vogelhuber παροτρύνει τους συμμετέχοντες στα 
ετήσια Σεμινάρια Εκκίνησής του να κάνουν μια 
δωρεά ύψους 10 ευρώ ανά άτομο. Με αυτόν τον 
τρόπο, κατόρθωσε να συγκεντρώσει πάνω από  
13.000 ευρώ τα προηγούμενα έτη. Η επιβράβευση 
της διαρκούς κινητοποίησής του, ήρθε το  2016 με 
το βραβείο του γερμανικού LR Global Kids Fund.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Vice President 
Helena Löwenstein, που συγκέντρωσε 1.400 ευρώ 
την προηγούμενη χρονιά για ένα τοπικό πρόγραμμα 
βοήθειας:

«Είμαι μητέρα δύο θαυμάσιων παιδιών και 
γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να 
τους προσφέρεις ένα όμορφο μέλλον. Δυστυχώς, 
υπάρχουν πολλά παιδιά που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση. Θεωρώ ότι, εάν κάποιος έχει 
επιτυχία, οφείλει να είναι πρόθυμος να συνεισφέρει.“

Helena Löwenstein

LR GLOBAL KIDS FUND
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Αν κάποιος έχει επιτυχία, 
οφείλει να είναι πρόθυμος 
να συνεισφέρει.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Helena Löwenstein συγκέντρωσε με τους Συνεργάτες της 1.400 ευρώ για το LR Global Kids Fund

“
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LR ALOE VIA MOMENTS
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Health & Nutrition 

COLLECTION

   LR  
Aloe Via

 SunCare MenCare

 HairCare BabyCare

LR Health & Beauty Systems behält sich Änderungen der Produkte durch technische 
und qualitative Verbesserungen sowie Irrtümer durch etwaige Druckfehler vor.

Ihr Weg zu  
natürlich schön 
gepflegter Haut

Von Kopf bis Fuß zuverlässig gepflegt – mit der pflegen- 
den und regenerierenden Kraft der Aloe Vera! LR ALOE VIA 
ist die Aloe Vera-Pflege für die ganze Familie. Für jeden 
Pflegeanspruch. Tag für Tag. 

Für jedes Pflegebedürfnis...
… die richtige Lösung. LR ALOE VIA bietet noch mehr wertvolle 
Pflege & individuellen Schutz für die ganze Familie.

LR ALOE VIA
Sonnenschutz

Für gesunde, sonnen- 
geschützte Haut

LR ALOE VIA 
Männerpflege

Für frische, gepflegte  
Männerhaut

LR ALOE VIA
Haarpflege

Für gesundes,  
glänzendes Haar

LR ALOE VIA
Babypflege

Für sanft geschützte  
Babyhaut

B
es

t.N
r.:

 9
48

45
-0

01

DE

LR Health & Beauty Systems GmbH · 59227 Ahlen

Überreicht durch:

Der Verkauf der LR Produkte erfolgt über 
LR Partner/innen.

NEU

B R U C E  W I L L I S

E M M A  H E M I N G - W I L L I S

C R I S T I N A  F E R R E I R A 

G U I D O  M A R I A  K R E T S C H M E R

K A R O L I N A  K U R K O V A

STARBOX
FINE PERFUMERY

LR Health & Beauty Systems GmbH · 59227 Ahlen · LR Health & Beauty Systems behält sich Änderungen der Produkte  
durch technische und qualitative Verbesserungen sowie Irrtümer durch etwaige Druckfehler vor.

Beauty 

COLLECTION
2 | 2017

Αρ.παραγγελίας: 94847
0,60 € μικτή τιμή αγοράς 

Αρ.παραγγελίας: 20350
0,60 € μικτή τιμή αγοράς

Αρ.παραγγελίας: 94233
0,60 € μικτή τιμή αγοράς

Αρ.παραγγελίας: 94233
0,60 € μικτή τιμή αγοράς 

Από 10 τεμάχια, ανά 
τεμάχιο 1,10 € μικτή τιμή 
αγοράς Αρ.παραγγελίας: 
93669 0,35 € μικτή τιμή 
αγοράς

Από 10 τεμάχια, ανά τεμάχιο 
1,00 € μικτή τιμή αγοράς
Αρ.παραγγελίας: 93668 0,25 € 
μικτή τιμή αγοράς 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

LR SERVICE
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Περισσότερες πληροφορίες για τα προωθητικά έντυπα, καθώς και 
περισσότερο υλικό για τη σειρά LR ALOE VIA θα βρείτε στο portal MyLR.

Ευχαριστούμε όλους τους αποστολείς εικόνων και 
κειμένου. Απαίτηση για δημοσίευση δεν υφίσταται. Η  
LR Health & Beauty Systems επιφυλάσσεται για αλλαγές 
των προϊόντων  που γίνονται με σκοπό τις τεχνικές και 
ποιοτικές αναβαθμίσεις, όπως και για λάθος κατανοήσεις 
εξαιτίας τυπογραφικών λαθών. 
www.LRworld.com

LR ALOE VIA Οδηγός 
Προώθησης

LR ALOE VIA Moments 
Highlight Σετ

LR ALOE VIA 
Flyer

Μπροσούρα Starbox 

Collection Beauty  
7/2017

Collection Health 
& Nutrition 7/ 2017

ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Εκδότης:
LR Health & Beauty Systems GmbH, Kruppstraße 
55, 59227 Ahlen

Υπεύθυνος Έκδοσης (V.i.S.d.P.):
Thomas Heursen

Σύνταξη:
Thomas Heursen Alexander Sommer

Κείμενα:
LR MEDIAFACTORY3

Σχεδιασμός γραφικών:
LR MEDIAFACTORY3

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ

ΝΕΟ



 

ΜΟΛΙΣ 
ΛΕΠΤΑ

95% 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 
ΕΝΥΔΑΤΏΣΗ*

ΣΕ3 

*σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Dermatest  σε 20 συμμετέχοντες τον Ιανουάριο του 2017

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΑΣ



MORE QUALITY
              for your life.

GR 94884-010


