ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ - MEETING POINT
12:30

Σ
Α
Β
Β
Α
Τ
Ο

14:00
14:45
15:30
16:30

Κ
Υ
Ρ
Ι
Α
Κ
Η

11:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

11:30

Δ
Ε
Υ
Τ
Ε
Ρ
Α

13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ»
• «ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ SHOW»
Ø «SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ» από το «ΙΕΚ EUROTRAINING»
Θέμα: «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ»
Ø «SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ» από το «ΙΕΚ ΣΒΙΕ»
Θέμα: «ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΑΝΟΙΞΗ 2019»
Ø «SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ & NAIL ART» από τη σχολή «COMSI-COMSA»
Θέμα: «ΝΥΦΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019»
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη σχολή «EURODANCE»
• «WELCOME COCKTAIL
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «ΝΕΑΡΟΠΟΙΗΣΗ - Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ… ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ»
AGNIESZKA MIKOLAJCZUK International PMU Master Trainer - ΣΑΡΔΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ PMU Master Trainer
Θέμα: «LIPS & TIPS!»
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Nail Artist – Εκπαιδεύτρια
Θέμα: «ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ POLYGEL/MULTIMIX»
26ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Προκριματικός για τον 32ο ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «INTERNATIONAL MASTERS’ AWARD MAKE-UP 2019»
Θέμα: «ULTRA VIOLET – SHADES OF THE TREND COLOUR»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)

ΚΕΚΕΡΗ ΑΛΙΚΗ Nail Artist - Εκπαιδεύτρια
Θέμα: «ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GEL ΜΕ ΦΟΡΜΑ ΣΕ 45 ΛΕΠΤΑ»
ΖΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ Hair Stylist
Θέμα: «HAIR COLLECTION PANORAMA»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE»
Θέμα: «MAKE-UP…BY THE SEA»
ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΑΡΜΕΝ Nail Designer – Ποδολόγος
Θέμα: «LOUBOUTIN GLITTER – WATER DROPLETS – ABSTRACT – EMERALD GREEN – GLACIER OMBRE»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ & ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΕΡΜΗΣ»
Θέμα: «ΚΟΜΜΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)

ΚΑΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Αισθητικός - Κοσμητολόγος
Θέμα: «ΦΤΙΑΞΤΟ ΜΟΝΗ ΣΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ!»
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Nail Technician & Eyelash Lift Expert
Θέμα: «BOTOX EYELASH»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Nail Artist – Master International Educator
Θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΟΣΜΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ – ΝΕΑ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΒΑΣΗ»
ΜΑΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Hair Stylist
Θέμα: «LINE COLLECTION “KNOW HOW” – ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ»
HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «BEAUTY GREECE ΑΝΟΙΞΗ 2019»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE»
Θέμα: «COLOUR BLOCKING ΣΕ ΜΟΒ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ»
Φαντασμαγορικό show με Ανοιξιάτικη διάθεση και ολοκληρωμένα styling στις αποχρώσεις του μοβ!
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 7.00μ.μ.)

Όσοι θα συμμετέχουν και τις 3 ημέρες στο Συνέδριο,
θα πάρουν την Ειδική Βεβαίωση Συμμετοχής:
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

who is who
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4/2019
12.30μ.μ.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην τελετή Εγκαινίων του Συνεδρίου της
BEAUTY GREECE ΑΝΟΙΞΗ 2019 και να παρακολουθήσετε:
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ»
• «ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ SHOW»
«SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ» από το «ΙΕΚ EUROTRAINING»
Θέμα: «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ»
Μια αγωνιώδης διαμάχη μεταξύ των συναισθημάτων ενός
κοριτσιού, θα εξελιχθεί πάνω στη σκηνή, από το τμήμα Αισθητικής του EuroTraining.

comsι comsa

«SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ» από το «ΙΕΚ ΣΒΙΕ»
Θέμα: «ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΑΝΟΙΞΗ 2019»
Οι σπουδάστριες Αισθητικής & Μακιγιάζ του ΙΕΚ ΣΒΙΕ, θα
παρουσιάσουν τις τάσεις στο Μακιγιάζ για την Άνοιξη του 2019.
«SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ & NAIL ART» από τη
σχολή «COMSI-COMSA»
Θέμα: «ΝΥΦΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΞΗ-KΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019»
Παρουσίαση ολοκληρωμένων styling σε χτενίσματα - μακιγιάζ
- νύχια για την Άνοιξη - Καλοκαίρι του 2019.
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη σχολή
«EURODANCE» (Πατησίων & Φερρών 2, Αθήνα,
τηλ: 2108233866, 2108221525)
• Θα ακολουθήσει «Welcome Cocktail»

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4/2019
2.00μ.μ.
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων
Ελλάδος, Ιδρύτρια Ακαδημίας Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «ΝΕΑΡΟΠΟΙΗΣΗ - Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ…
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ»
Μία προσωπική έρευνα της ομιλήτριας για το διαβητικό πόδι. Στην ομιλία θα
αναφερθούν οι ιατρικές και παραϊατρικές ειδικότητες, οι οποίες ενώνονται για να
αντιμετωπίσουν την κόλαση που βιώνει ένας άνθρωπος, πάσχων από το Δ.Π. και τις
τεχνικές τις οποίες εφαρμόζουν, για να επιτύχουν την νεαροποίηση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4/2019
2.45μ.μ.
AGNIESZKA MIKOLAJCZUK International PMU Master Trainer,
Ιδιοκτήτρια της εταιρείας Beauty Project και κύριος διανομέας/
αντιπρόσωπος της Swiss Color, στην Πολωνία. Είναι PMU stylist, με
περισσότερα από 16 χρόνια εμπειρίας. Επίσης, είναι διεθνής εκπαιδεύτρια με δίπλωμα master. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων, σε ειδικά περιοδικά
αφιερωμένα στην ομορφιά. Έχει διατελέσει μέλος κριτικής επιτροπής σε διαγωνισμούς
ημιμόνιμου μακιγιάζ. Βλέπει τη δουλειά της ως τέχνη και ενθαρρύνει τους ανθρώπους
να προχωρούν σε αναίμακτες θεραπείες, με ατομική προσέγγιση για κάθε ασθενή.
ΣΑΡΔΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Πτυχιούχος Αισθητικός – International PMU
Master Trainer, με 20 χρόνια εμπειρία και βάση την Ελλάδα. Ειδικεύεται στις τεχνικές του Ημιμόνιμου Μακιγιάζ και της αφαίρεσής
του, των Extension Βλεφαρίδων και του Body Tattoo. Από το 2001,
διδάσκει σε δημόσιες σχολές Επαγγελματικό Μακιγιάζ και Ποδολογία. Είναι Παγκόσμιος ομιλητής σε διεθνή συνέδρια αισθητικής,
εκπροσωπώντας το Σωματείο Αισθητικών Ελλάδας. Γενικός Γραμματέας της Cidesco
Ελλάδας και της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Πιστοποιήσεων.
Θέμα: «LIPS & TIPS!»
Πώς μπορείτε να επιτύχετε το τέλειο ημιμόνιμο μακιγιάζ χειλιών. Μυστικά και συμβουλές, από την International Master Trainer Agnieszka Mikolajczuk!
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4/2019
3.30μ.μ.
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Nail Artist – Εκπαιδεύτρια, με πολυετή πείρα
στον χώρο της ονυχοπλαστικής, με μετεκπαιδευτικά σεμινάρια σε
εξειδικευμένες τεχνικές στην Ελλάδα και την Πολωνία, καθώς και
παρουσιάσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Βέλγιο. Μoto της, «η
δια βίου μετεκπαίδευση και ενημέρωση, είναι ένα σημαντικό εργαλείο αναβάθμισης

των επαγγελματικών ικανοτήτων». Από το 2016, εντάχθηκε στο δυναμικό της GEL.
IT.UP, όπου έχει αποκλειστική συνεργασία ως nail artist / εκπαιδεύτρια.
Θέμα: «ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ POLYGEL/MULTIMIX»
Παρουσίαση του νέου τρόπου χτισίματος, χωρίς φόρμα, σε νύχια με ονυχοφαγία και
χτιστό ombre για καλύτερο αποτέλεσμα, με polygel/mulitimix.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4/2019 4.30μ.μ.
26ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Θέμα: «Ultra Violet – Shades of
the Trend Colour»

Το look που ψάχνουμε φέτος στον Διαγωνισμό,
βασίζεται αποκλειστικά στις αποχρώσεις του
μοβ. Το «Ultra Violet», φαίνεται πολύ όμορφο
σε ένα έντονο μακιγιάζ ματιών, αλλά μπορεί
επίσης να εφαρμοστεί και σαν κραγιόν, ρουζ ή
μία διακριτική γραμμή eyeliner. Για κάθε τύπο
γυναίκας, υπάρχει ένα ταιριαστό μοβ, γι’ αυτό
δεν υπάρχουν δικαιολογίες! Τώρα είναι η σειρά
των Διαγωνιζόμενων, να αντλήσουν έμπνευση
από τις αμέτρητες αποχρώσεις και τους πιθανούς συνδυασμούς του μοβ, με σκοπό να
δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό look. Πρέπει
να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη και να
μας εντυπωσιάσουν! Για να ανταποκριθούν στην
πρόκληση του 26ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού
Μακιγιάζ, πρέπει να αποδώσουν υψηλό βαθμό
δημιουργικότητας και λεπτομερή εργασία!
Ο νικητής προκρίνεται και θα εκπροσωπήσει
την Ελλάδα, στον 32ο Διεθνή Διαγωνισμό
«International Masters’ Award Make-up 2019»,
στο Μόναχο της Γερμανίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/2019
11.30π.μ.
ΚΕΚΕΡΗ ΑΛΙΚΗ Nail Artist – Εκπαιδεύτρια. Σπούδασε Διοίκηση
Επιχειρήσεων, αλλά η αγάπη της για την αισθητική των νυχιών
την κέρδισε γρήγορα. Έτσι, ξεκίνησε τις σπουδές της στη σχολή Evabeauty Studies, όπου εκεί κατάλαβε ότι της αρέσει η
ονυχοπλαστική με gel και το nail art. Αργότερα, συνέχισε την εκπαίδευσή της, με
σεμινάρια σε Ελλάδα και Κύπρο. Φροντίζει κάθε χρόνο, να παρακολουθεί σεμινάρια
μετεκπαίδευσης. Σήμερα, είναι αποκλειστική συνεργάτης της εταιρείας Orly, σαν Orly
Αmbassador. Είναι ιδιοκτήτρια του Αlikis Νail bar στη Νέα Ιωνία. Επίσης, γράφει σε
διάφορα περιοδικά και site, συμβουλές που αφορούν το nail art.
Θέμα: «ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GEL ΜΕ ΦΟΡΜΑ ΣΕ 45 ΛΕΠΤΑ»
Ξεχάστε πινέλα και βαζάκια! Η τεχνική αυτή επιτρέπει στους επαγγελματίες νυχιών,
όλων των επιπέδων, να χτίζουν γρήγορα και εύκολα τέλεια νύχια σε 45 λεπτά,
μεγιστοποιώντας τα κέρδη τους. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή Gel με δύναμη,
αντοχή, ελαφριά αίσθηση και εξαιρετική λάμψη. Soak off για γρήγορη αφαίρεση,
χωρίς φθορά του φυσικού νυχιού.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/2019
13.00μ.μ.
ΖΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ Hair Stylist, Ιδιοκτήτης της εταιρείας «You Nails
/ You Hair Switzerland». Αmbassador της Kerastraight Greece.
Περισσότερο από 9 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της κομμωτικής,
με συνεχείς σπουδές, σεμινάρια και live shows! Έχει ολοκληρώσει
με αριστεία την Vang School, με μετεκπαίδευση στην Vang Academy και στη σχολή
της Νίκης Λάκκα. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Vidal Sassoon School με αριστεία και βραβεύτηκε με το βραβείο "Best Cut", Vidal Sassoon Academy Creative
Salon & Trilogy. Επίσης, συμμετείχε στο Senzi Education και στο London Schoοl of
Barbering "Cut and Shaving".
Θέμα: «HAIR COLLECTION PANORAMA»
Η τέχνη είναι πολυδιάστατη! Aπό όποια πλευρά και να την κοιτάξεις, θα βρεις πάντα
κάτι που θα σε μαγέψει και θα σε ταξιδέψει... «Panorama» η νέα μας κολλεξιόν, μια
οπτική μέσα από τα δικά μας μάτια. Τεχνικές, χρώματα, σχήματα για ένα πανοραμικό
αποτέλεσμα!

who is who
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/2019
3.00μ.μ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ATELIER DE BEAUTE - DATA TYPE
Θέμα: «MAKE-UP… BY THE SEA»
Η Καλλιτεχνική ομάδα του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE – ATELIER DE
BEAUTE ... πάει θάλασσα και εμπνέεται από το απέραντο γαλάζιο, για να παρουσιάσει ολοκληρωμένες εμφανίσεις στην παραλία με τόλμη και φαντασία! Η τέχνη του
contouring στο μακιγιάζ, δημιουργεί ψευδαισθήσεις στο σώμα, για να καλύψει τις
ατέλειες και να αναδείξει καλογυμνασμένους μύες και γάμπες για φωτογράφιση!
Διακριτικές σκιάσεις και λάμψεις, body painting που ξεπηδούν από τα κύματα, ανάλαφρα και ατημέλητα χτενίσματα, συμπληρώνουν έναν καλοκαιρινό πίνακα τέχνης,
που θα μας συντροφέψει τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού!
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/2019
4.00μ.μ.
ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΑΡΜΕΝ Nail Designer και Ποδολόγος. Έχει κατακτήσει 5 φορές το 1ο Κύπελλο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Nail
Design και μια φορά το 5ο Κύπελλο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό
“European Nail Design Masters’ Award”. Έχει διατελέσει κριτής σε
Διεθνείς και Εθνικούς διαγωνισμούς και είναι αντιπρόσωπος Ελλάδος – Κύπρου, της
Αμερικάνικης Εταιρείας Προϊόντων Τεχνητών Νυχιών “YOUNG NAILS”.
Θέμα: «LOUBOUTIN GLITTER – WATER DROPLETS – ABSTRACT – EMERALD
GREEN – GLACIER OMBRE»
Δείτε πέντε νέα, ολόφρεσκα, εξαιρετικά ενδιαφέροντα και έξυπνα στην εφαρμογή
τους nail designs, που εντυπωσιάζουν!!!
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/2019
5.00μ.μ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ
ΚΟΥΡΕΩΝ & ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΕΡΜΗΣ»
Θέμα: «ΚΟΜΜΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ»
Η Καλλιτεχνική Ομάδα του Σωματείου «Ο ΕΡΜΗΣ», θα παρουσιάσει
μια σειρά από μοντέρνες εμπορικές, ανδρικές και γυναικείες κουπ, καθώς επίσης
και μία ποικιλία βραδινών και νυφικών δημιουργιών.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/4/2019
11.30π.μ.
ΚΑΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Αισθητικός – Κοσμητολόγος, με πολυετή
επαγγελματική εμπειρία. Αρχή της είναι η συνεχής εξέλιξή της, με
μετεκπαιδευτικά σεμινάρια δίπλα σε μεγάλα ονόματα του χώρου,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Έχει εξειδίκευση στην
Αρωματοθεραπεία και είναι συνεργάτης του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE
– ATELIER DE BEAUTE, όπου εκπαιδεύει σπουδαστές, εκτός των άλλων και στην
εκμάθηση παρασκευής φυτικών καλλυντικών προϊόντων.
Θέμα: «ΦΤΙΑΞΤΟ ΜΟΝΗ ΣΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ!»
Παρουσίαση on stage του τρόπου παρασκευής αντηλιακής κρέμας προσώπου και
σώματος, με φυσικούς δείκτες προστασίας και πολύτιμες και χρήσιμες συμβουλές,
για τον τρόπο που μπορούμε να φτιάξουμε τα δικά μας καλλυντικά προϊόντα. Η επιστροφή στη φύση, χαρακτηριστικό της εποχής μας, σε συνδυασμό με τα παράγωγά
της και τις πρώτες ύλες που είναι εγκεκριμένες από τον Ε.Ο.Φ., μας δείχνουν τον
τρόπο απόκτησης επί πλέον εισοδήματος, που παράλληλα γίνεται χόμπυ και μας
προσφέρει την ικανοποίηση της επωφελούς δημιουργικότητας, με την παρασκευή
κάθε είδους προϊόντος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/4/2019
13.00μ.
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Nail Τechnician & Eyelash Lift Expert, με πολυετή εμπειρία σε κέντρα αισθητικής και ινστιτούτα ομορφιάς. Είναι
τεχνική σύμβουλος της εταιρείας Nail Pro Care - Laloo Cosmetics,
καθώς και ιδιοκτήτρια Νail and Lashes salon. Εκπαιδευμένη από
Ολλανδούς master trainers της εταιρείας PERFECT EYE LASH, της οποίας αντιπρόσωπος Ελλάδος και Κύπρου, είναι η εταιρεία Nail ProCare. Είναι η μια από της
πέντε διαπιστευμένες trainers στην τεχνική του lash lift, στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Θέμα: «BOTOX EYELASH»
Παρουσίαση on stage, της νέας τεχνικής που θεραπεύει και ανορθώνει τις βλεφαρίδες, με διάρκεια έως και 9 εβδομάδες !!!

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/4/2019
3.00μ.μ.
ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Nail Artist – Master International Educator,
International Judge, Προπονήτρια Διεθνών και Ολυμπιακών Αγώνων, Διοργανώτρια των Διεθνών Αγώνων "Top Talent Greece".
Είναι ιδιοκτήτρια του Σεμιναριακού Κέντρου "Zahou Team" και
Προπονήτρια της ομάδας ZAHOU TEAM, που έχει 39 διεθνείς διακρίσεις. Επίσης,
είναι μέλος της CUCCIO EDUCATION TEAM.
Θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΟΣΜΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ»
Παρουσίαση εφαρμογής άοσμου ακρυλικού συστήματος και της πρωτοποριακής
τεχνικής αφαίρεσης ημιμόνιμου βερνικιού, αλλά και της νέας βάσης ημιμόνιμου,
με πρωτεΐνες και βιταμίνες.
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/4/2019
4.00μ.μ.
ΜΑΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Hair Stylist. Ένας νέος που στα 21 του
χρόνια αποφάσισε να ασχοληθεί με τον χώρο της κομμωτικής
λαμβάνοντας βραβείο Estetica Awards 2018. Σήμερα, 5 χρόνια
αργότερα, αποτελεί εκλεκτό συνεργάτη της Unique Brands, ενώ
παράλληλα έχει δημιουργήσει τον δικό του ξεχωριστό χώρο, μέσα από τον οποίο
εκφράζει τη δημιουργικότητα του. Το πάθος και η αγάπη του για την κομμωτική είναι
τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να ξεχωρίζει στον χώρο του, αλλά και ο λόγος
για τον οποίο θέτει συνεχώς νέους στόχους στον εαυτό του, που πάντα επιτυγχάνει.
Νέος του στόχος, να μοιραστεί τις γνώσεις του με όλους εσάς!
Θέμα: «LINE COLLECTION “KNOW HOW” - ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ»
Η καλλιτεχνική ομάδα του κου Μάττα, “Yard22 Barbers”, παρουσιάζει επί σκηνής
ανδρικά κουρέματα για το 2019, δίνοντας έμφαση στον τρόπο χειρισμού των εργαλείων, για την επίτευξη ενός άρτιου αποτελέσματος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/4/2019 5.00μ.μ.
HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«BEAUTY GREECE ΑΝΟΙΞΗ 2019»
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE
Θέμα: «COLOUR BLOCKING ΣΕ ΜOΒ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ»
Η Καλλιτεχνική ομάδα του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE – ATELIER DE
BEAUTE, υποδέχεται την Άνοιξη με τολμηρούς συνδυασμούς make-up, αναδεικνύοντας το στυλ στην πιο ζωηρή και pop μορφή του! Οι θηλυκές αποχρώσεις του
μοβ, μπλέκονται με έντονα χρώματα και με στοιχεία που αποτέλεσαν τις κυρίαρχες
επιλογές, στις μεγάλες πασαρέλες. Τα νύχια και το hair styling ακολουθούν τις
τάσεις που μας φτιάχνουν τη διάθεση, γίνονται παιχνιδιάρικα, αλλά και ανατρεπτικά.
Φωτεινές χρωματικές προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες, που θα απολαύσουν
ένα εντυπωσιακό show επί σκηνής, με τη σφραγίδα της επιτυχίας των πολυάριθμων
βραβείων της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης, από την DATA TYPE!

Τα πάντα για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται κινητήριο δύναμη,
έτσι και το Συνέδριο της BEAUTY έχει τους Χορηγούς του:
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ευχαριστήσουμε θερμά τους Χορηγούς του Συνέδριου.

Όσοι θα συμμετέχουν και τις 3 ημέρες στο Συνέδριο,
θα πάρουν την Ειδική Βεβαίωση Συμμετοχής:

