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αγορά ομορφιάς, υγείας και 
ευεξίας αναπτύσσεται εντυ-
πωσιακά τα τελευταία χρόνια, 
δίδοντας ανανεωμένες και 
καινούργιες επιλογές στον 
πελάτη, ο οποίος - ψαγμένος 
καθώς είναι - απαιτεί αποτέ-
λεσμα που να διέπεται από 

υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. 
«Δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη λε-

πτομέρεια και έχοντας συναίσθηση της 
ευθύνης που διέπει το έργο της, η Relia 
Trading υπηρετεί την ομορφιά και την 
ευεξία δίδοντας έμφαση στις ανάγκες 
και την ψυχολογία των πελατών που την 
εμπιστεύονται, αναμένοντας ό, τι καλύ-
τερο από αυτήν», επισημαίνει ο Ρένος 
Χαραλάμπους.
Ποια είναι η ευρύτερη φιλοσοφία της 
εταιρείας σας;  
Θα σας απαντήσω με τέσσερις λέξεις: 
Επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ειλικρί-
νεια και εμπιστοσύνη. Έχουμε πάθος γι’ 
αυτό που κάνουμε. Αυτό φαίνεται από 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προ-
σφέρουμε, καθώς και από τη στήριξη που 
δίνουμε στην 25μελή ομάδα μας, αλλά και 

στους πελάτες. Είμαστε συνεχώς δίπλα 
στον πελάτη. Βάζουμε ψηλούς στόχους 
και θέλουμε να είμαστε πάντα πρώτοι σε 
ιδέες, προϊόντα, τεχνολογία και πρωτο-
βουλίες. Όλα αυτά στο πλαίσιο της εξέλι-
ξης, που είναι για μας μια λέξη - κλειδί. Η 
εξέλιξη στον τομέα της ομορφιάς και της 
ευεξίας - τόσο για τις γυναίκες όσο και για 
τους άνδρες - δεν σταματά ποτέ. Κι εμείς 
όχι απλώς την ακολουθούμε, αλλά την 
προκαλούμε κιόλας.
Ποιοι είναι, λοιπόν, οι στόχοι σας στο 
πλαίσιο της εξέλιξης; 
Καταρχάς στόχος μας είναι να καινοτο-
μούμε σε ιδέες και υπηρεσίες και να προ-
σφέρουμε στους πελάτες μας το καλύτερο: 
Τα ποιοτικότερα καλλυντικά spa, τα πιο 
σύγχρονα μηχανήματα και προϊόντα αι-
σθητικής και γυμναστικής, τα οποία προ-
έρχονται από εταιρείες που είναι χρόνια 
στον τομέα, ερευνούν, ελέγχουν και ελέγ-
χονται συνεχώς από διεθνείς οργανισμούς 

υγείας για μέγιστη αποτελεσματικότητα 
και ασφάλεια. Επιλέγουμε με υπευθυνό-
τητα τα καλύτερα προϊόντα, που πάντα 
πληρούν τις προδιαγραφές. 

Επόμενος βασικός μας στόχος είναι 
η εκπαίδευση που προσφέρουμε στους 
επαγγελματίες πελάτες μας, ώστε να μπο-
ρούν να προσφέρουν, με τη σειρά τους, τα 
αποτελέσματα που οι δικοί τους πελάτες 
επιθυμούν. 
Ποιες είναι οι κυριότερες μάρκες που 
αντιπροσωπεύετε; 
Από μάρκες καλλυντικών αντιπροσωπεύ-
ουμε τις Phytomer Γαλλίας, Elemis Αγ-
γλίας, RVB Ιταλίας, LCN Γερμανίας και 
Revanesse Καναδά. Για είδη εξοπλισμού 
έχουμε τη Viora Ισραήλ, τη Rognoni Ιτα-
λίας και άλλες 20 παγκόσμιες μάρκες του 
τομέα της επαγγελματικής ομορφιάς. 

Στον τομέα της υγείας, σε συνδυασμό 
με την ομορφιά, αντιπροσωπεύουμε τα 
ενέσιμα εμφυτεύματα Revanesse από τον 
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Τα πρώτα γραφεία

 της εταιρείας στεγάζονταν 

στην οδό Λητούς.  

Τυχαίο; Μπορεί. Συμβολικό, πάντως, 

σίγουρα, μιας και η θεά Λητώ, σύμφωνα 

με μια εκδοχή της ελληνικής μυθολογίας, 

πήρε το όνομά της από το λουλούδι του 

λωτού, που θεωρείτο σύμβολο του ήλιου, 

της δημιουργίας και της αναγέννησης. 

Άλλη μια  νότα ευεξίας στο  

όλο σκηνικό της Relia... 
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Ομορφιά, υγεία και άσκηση. Το άθροισμα των τριών και το από-
λυτο ζητούμενο η ευεξία. «Θα την κερδίσουμε», είπαν στη Relia 
Trading Ltd και το έκαναν: «Αρχίζοντας το 1986 και για 25 
συναπτά έτη εισάγουμε στην Κύπρο κορυφαία διεθνή brands 
καλλυντικών, μηχανημάτων και άλλων εργαλείων, εξοπλίζοντας 
κορυφαία κέντρα ομορφιάς και spa, ινστιτούτα αισθητικής και 
γυμναστήρια», εξηγεί ο Ρένος Χαραλάμπους, managing director 
της εταιρείας που έχει κάνει την ευεξία πράξη.   
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Καναδά. Αυτά χρησιμοποιούνται από 
δερματολόγους και πλαστικούς χειρουρ-
γούς, για να βελτιώνουν ή να σβήνουν τις 
ρυτίδες. Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα 
να δίνουν πίσω το χαμένο, λόγω ηλικίας, 
όγκο στις περιοχές του προσώπου. Ακό-
μα, συμβάλλουν στην πλήρη αναζωογόνη-
ση του δέρματος του προσώπου.

Είμαστε, θα πρέπει να συμπληρώσω, 
αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της μεγαλύ-
τερης εταιρείας επαγγελματικών μηχα-
νημάτων γυμναστικής παγκοσμίως, της 
Cybex International.
Σε ποιους απευθύνονται τα  
προϊόντα σας;
Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει τα 
μεγαλύτερα και πολυτελέστερα spa και 
κέντρα oμορφιάς ανά την Κύπρο, ινστι-
τούτα αισθητικής και ευεξίας, nail studios, 
γυμναστήρια, δερματολόγους και πλαστι-
κούς χειρουργούς.
Τι χαρακτηρίζει περισσότερο τον κλά-
δο σας στην παρούσα φάση; 
Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται 
η εταιρεία μας αναπτύσεται, εξελίσσεται, 
γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Η συνε-
χής αυτή εξέλιξη στην τεχνολογία και την 
έρευνα δίνει και σε μας τη δυνατότητα 
να προσφέρουμε ποιότητα και αποτελε-
σματικότητα στους πελάτες. Έτσι, τα ιν-
στιτούτα που επιλέγουν να εξελίσσονται, 
σίγουρα έχουν αύξηση της δουλειάς και 
των εσόδων τους. 

Μερικές από τις εξελίξεις στον τομέα 
των μηχανημάτων του κλάδου είναι οι 

ραδιοσυχνότητες, σε συνδυασμό με εν-
δοδερμικό μασάζ, για αποτελεσματικές 
θεραπείες στο πρόσωπο και το σώμα. 
Επίσης το IPL, με το οποίο μπορούν να 
αντιμετωπιστούν η τριχοφυία, η ακμή και 
η γήρανση.

Στον τομέα των καλλυντικών συστατι-
κά, όπως, το κολλαγόνο, η ελαστίνη, τα 
φυτικά βλαστοκύτταρα και το σταθερο-
ποιημένο όζον έχουν εντυπωσιακά αποτε-
λέσματα στο πρόσωπο και το σώμα. 
Πώς ο κλάδος σας αντλεί δύναμη από 
τον τουρισμό και αντίστροφα πώς ο 
τουρισμός μπορεί να επωφεληθεί από 
τον κλάδο σας; 
Ο τομέας της ευεξίας και της ομορφιάς 
είναι σημαντικός για την επιλογή της 
Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, μιας 
και πολλοί επισκέπτες στηρίζουν την 
απόφασή τους για επίσκεψη στο νησί 
μας στην ποιότητα και την ασφάλεια των 
υπηρεσιών του τομέα μας.

Έτσι εμείς φροντίσαμε, μετά από 
έρευνα, να προσφέρουμε στον τομέα τρία 
δυνατά spa brands, που αφήνουν τον πε-
λάτη ικανοποιημένο: Η Elemis είναι πο-
λυβραβευμένη αγγλική μάρκα προϊόντων 
spa. Η Phytomer Γαλλίας είναι σημαντική 
σειρά καλλυντικών, με βάση τα θαλάσσια 
συστατικά, που αντιπροσωπεύουν επάξια 
τη φιλοσοφία spa. Η RVB στηρίζεται σε 
φυσικά, βιολογικά και βιο-τεχνολογικής 
προέλευσης συστατικά και δίδει πολύ 
καλά αποτελέσματα. 
Ποια η θέση σας στην αγορά που δρα-
στηριοποιείστε;
Όπως λέει και το σλόγκαν της εταιρείας 
μας - spa and fitness experts - θεωρώ πως 
έχοντας εξοπλίσει τα μεγαλύτερα κέντρα 
ομορφιάς στην Κύπρο, τα πιο εξελιγμένα 
και πολυτελή spa, τα πιο μελετημένα ιν-
στιτούτα αισθητικής και τα πιο σύγχρονα 
γυμναστήρια, επάξια μπορούμε να ονομα-
ζόμαστε «experts» του κλάδου. 

Σας έχει επηρεάσει η οικονομική 
κρίση; 

Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε την 
οικονομική κρίση με αισιοδοξία και να 
μην επηρεαστούμε αρνητικά. Μείναμε 
κοντά στους πελάτες μας, ακούσαμε τις 
απαιτήσεις τις δικές τους και των πελα-
τών τους. Τους βοηθήσαμε να διατηρή-

σουν, αλλά και να αυξήσουν τη δουλειά 
τους. Αποφασίσαμε να αντιδράσουμε 
δυναμικά, επενδύοντας σε ανθρώπινο 
δυναμικό και καινούργιες μάρκες. Γίναμε 
αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της παγκο-
σμίως γνωστής εταιρείας επαγγελματι-
κών μηχανημάτων γυμναστικής, Cybex 
International, ενώ επιλεχθήκαμε από 
την πασίγνωστη διεθνώς εταιρεία καλλυ-
ντικών spa, την Elemis. Αποκτήσαμε το 
δεύτερο ιδιόκτητο χώρο μας, στον οποίο 
εκθέτουμε σε 2000 τ.μ. τα όργανα γυμνα-
στικής της Cybex. Ταυτόχρονα, αυξήσαμε 
τις υπηρεσίες μας επενδύοντας στον το-
μέα της εκπαίδευσης των πελατών μας.
Να περιμένουμε κι άλλα από τη Relia 
Trading;
Περιμένουμε εξελίξεις σε όλους τους 
τομείς. Οι μάρκες που αντιπροσωπεύ-
ουμε είναι συνεχώς σε εγρήγορση και 
διεξάγουν επιστημονικές έρευνες, ενημε-
ρώνοντάς μας για νέα και ανακαλύψεις. 
Πάντοτε ενημερωνόμαστε, ώστε να 
υπηρετούμε τον τομέα μας σωστά και 
αποτελεσματικά, με ασφάλεια και επαγ-
γελματισμό. 
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ΕιΣαγωγΕιΣ 
ευεξίας

Θέλουμέ  
να νοιώΘουμέ 
καλα!
Ο Κύπριος καταναλωτής είναι ψαγ-

μένος. Ειδικά 

η σύγχρονη γυναίκα του τόπου μας 

είναι απαιτητική και ενημερωμένη 

σε θέματα ομορφιάς, υγείας, άσκη-

σης και ευεξίας, σημειώνει ο κ. 

Χαραλάμπους. Και προσθέτει: «Οι 

πελάτες μας και οι πελάτες αυτών 

αναγνωρίζουν και αποζητούν την 

ποιότητα τόσο στα καλλυντικά όσο 

και στα μηχανήματα, εφόσον αυτή 

φαίνεται μέσα από τα αποτελέσμα-

τα της χρήσης τους. 

Είναι ενημερωμένοι οι Κύπριοι, 

νοιάζονται για την εικόνα τους και 

επενδύουν στο να νιώθουν καλά, 

έτσι ώστε να αποδίδουν καλύτερα 

κάθε μέρα». 

Οι τΟμεις της ευεξιας, της ομορφιάς, 
της υγείας και της άσκησης είναι σημαντικοί 
για την επιλογή της Κύπρου ως τουριστικού 
προορισμού

Ο Ρένος Χαραλάμπους  
στο νέο ιδιόκτητο χώρο της 

εταιρείας όπου εκτίθενται 
όργανα γυμναστικής 


