




“Μια φορά και
έναν καιρό”... 
και κάτι μαγικά 
Χριστούγεννα...



Λεμεσός - Κατάστημα Δυτικής Λεμεσού  
“Μια Παραμονή Χριστουγέννων”





Κατάστημα Παραλιμνίου  
“Η νεράιδα του δάσους”



...aπό τις πιο μεγάλες πόλεις 
έως τα πιο μικρά χωριουδάκια, 
είχε φτάσει η φήμη ότι 
τα καταστήματα της Gevorest 
στολίζονται με τον πιο 
παραμυθένιο, μαγικό τρόπο.





Με τα πιο ονειρεμένα χρώματα, 
που μπορεί ανθρώπινο μάτι 
να θαυμάσει - τα γαλάζια λες 
και ερχόντουσαν κατευθείαν 
από τα βάθη των ωκεανών, τα 
λευκά από τα απάτητα χιόνια 
του παγωμένου Βορρά, τα 
πράσινα και τα πορφυρά από τα 
πιο σπάνια αγριολούλουδα, τα 
κόκκινα, τα πορτοκαλιά, τα μοβ 
και τα ροζ από τα πιο εξαίσια 
ηλιοβασιλέματα!
Μία παλέτα χρωμάτων που 
μετατρέπεται σε μια παλέτα… 
συναισθημάτων!



Λεμεσός - Κατάστημα MyMall  
“Η νεράιδα του φωτός”







Τα Χριστούγεννα του 2015 
λοιπόν γεννήθηκε η “Μαγεία 
της Gevorest”. Αποφασίσαμε 
να ζωντανέψουμε αγαπημένα 
μας Παραμύθια και να τα 
παρουσιάσουμε με έναν μοναδικό 
τρόπο, που όμοιό του δεν έχετε 
ξαναδεί.



Λεμεσός - Κατάστημα Κολωνακίου 
“Η βασίλισσα του χιονιού”





Λεμεσός - Κατάστημα Κολωνακίου 
“Η βασίλισσα του χιονιού”







Αφού για τόσα πολλά χρόνια και 
με τόσο πάθος υπηρετούμε την 
“Ιδεολογία Ύπνου” και κάνουμε 
“Τα πάντα για τον Ύπνο”, 
σκεφτήκαμε ότι τα παραμύθια 
είναι το τρένο που μας ταξιδεύει 
στο θαυμαστό κόσμο των 
Ονείρων και της Μαγείας τους, 
όταν μετά από μια δύσκολη 
μέρα ξαπλώνουμε στο ωραίο 
μας στρώμα και μας παίρνει ο 
Ύπνος στην αγκαλιά του. 
Σκεφτείτε το!...Παραμύθι, 
Ύπνος, Όνειρο, Μαγεία, 
Παραμύθι...



Λευκωσία - Κατάστημα Αθαλάσσης  
“Πήτερ Παν”





Λευκωσία - Κατάστημα Nicosia Mall 
“Η νεράιδα των παιχνιδιών”



Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, 
είτε από τη θέση του αναγνώστη, 
είτε από τη θέση του ακροατή, 
έχουμε έρθει σε επαφή με τα 
Παραμύθια!
Αυτός είναι και ο λόγος που 
επιστρέφουμε σε αυτά ξανά και 
ξανά. Για να υπενθυμίζουμε στο 
εαυτό μας πως όσο δύσκολες 
και αν είναι οι συνθήκες που 
αντιμετωπίζουμε, υπάρχει 
πάντα χώρος μέσα μας για 
λίγο φως, λίγο χρώμα, λίγη 
ελπίδα... για λίγη Μαγεία!
Αυτή τη φορά όμως θα είμαστε 
στη θέση του θεατή.



Λευκωσία - Κατάστημα Έγκωμης
“Ο Τζακ και η φασολιά”







Εμείς εδώ στη Gevorest βρήκαμε 
την άκρη της κλωστής που είναι η 
ίδια η ζωή, την ακολουθήσαμε την 
υφάναμε και τη χρυσοκεντήσαμε, 
μέχρι να φτάσουμε στο... 

...έζησαν αυτοί      
καλά και εμείς 

καλύτερα!



Κατάστημα Λάρνακας 
“Ραπουνζέλ”





Πάφος Κατάστημα Kings Avenue Mall 
“Η νεράιδα των ζαχαρωτών”



Χαρούμενα και Μαγικά 
Χριστούγεννα σε όλους. 
Ο καινούριος χρόνος να σας βρει 
όπως εσείς επιθυμείτε.
Εις το επανιδείν!

- The Gevorest Company - 



ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κατάστημα Αθαλάσσης
Λεωφόρος Αθαλασσας 95
Tηλ: 22587122

Κατάστημα Έγκωμης
28ης Οκτωβρίου 23, Έγκωμη
Tηλ: 22587121

Κατάστημα Λατσιών
Γιάννου Κρανιδιώτη 100, Λατσιά
Τηλ: 22587107

Κατάστημα Αγλαντζιάς
Λεωφόρος Λάρνακος 52, Αγλαντζιά
Τηλ: 22587108

Κατάστημα Nicosia Mall
Μαδρίτης 2, Λακατάμιας
Ισόγειο, Τηλ: 22587111

ΛΕΜΕΣΟΣ
Κατάστημα Κολωνακίου
Κολωνακίου 54, Άγιος Αθανάσιος
Tηλ : 22587125 – 22587134

Κατάστημα Μακεδονίας
Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 57 
Tηλ: 22587106

Κατάστημα Δυτικής Λεμεσού 
Οδός Πάφου 6
Tηλ: 22587136

Κατάστημα MYMALL
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 285 MYMALL
1ος όροφος, Tηλ: 22587135

ΛΑΡΝΑΚΑ
Κατάστημα Λάρνακας
Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 
και Αγίων Ανάργυρων 
Τηλ: 22587124

ΠΑΦΟΣ
Κατάστημα Πάφου
Λεωφόρος Μεσόγης 17Β
Tηλ: 22587126

Κατάστημα Kings Avenue Mall 
Tάφοι των Βασιλέων 2 
1ος όροφος, Τηλ: 22587140 
  
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Κατάστημα Παραλιμνίου
Λεωφόρος Σωτήρας 14
Tηλ: 22587127

ΔΙΚΤYΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

info@gevorest.com  |  www.gevorest.com


