ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ - MEETING POINT
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ»
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη σχολή «EURODANCE»
• «WELCOME COCKTAIL»
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «OΤΑΝ ΤΟ ΝΥΧΙ ΠΑΙΖΕΙ ΚΡΥΦΤΟ… Ο ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙ!!!»
ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ Εκπαιδεύτρια Ημιμόνιμου Μακιγιάζ – ΜΙΚΑΪΤΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Αισθητικός
Θέμα:«BB GLOW: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΜΙΜΟΝΙΜΗ BB CREAM; ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ TREND!»
PANARITI VESNA Nail Artist – Nail Educator
Θέμα: «ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΕ ΜΑΡΜΑΡΟΥ – MARBLE INK»
ΓΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Make-up Artist
Θέμα: «TO ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΕΙΝΑΙ MUST!!!»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)

Κ
Υ
Ρ
Ι
Α
Κ
Η

11:30
13:00
14:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

15:00

ΨΩΜΑ ΕΛΕΝΑ Make-up Artist – Καθηγήτρια
Θέμα: «ΤΑΣΕΙΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019 – ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2020»
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Airbrush Artist - Trainer
Θέμα: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ & OMBRE ΜΕ ΑΕΡΟΓΡΑΦΟ»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ & ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΕΡΜΗΣ»
Θέμα: «ΚΟΜΜΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ»
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)
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ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΡΙΑ PMU Master Trainer
Θέμα:«ΟΜΟΡΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ»
ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΑΡΜΕΝ Nail Designer – Ποδολόγος
Θέμα: «GEL TUBES, GEL ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΕΛΟ!»

13.00

ΚΑΨΙΟΧΑΣ ΤΑΚΗΣ Hair Stylist - Εκπαιδευτής
Θέμα: «ΑΝΔΡΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΨΗ & ΦΑΝΤΑΣΙΑ»
BEKATOROU BARBARA Master Trainer Lash Extension ΝΙΑΤΣΙΚΑ ΧΑΡΙΣ Master Trainer Lash Extension
Θέμα: «BROW HENNA – Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΥΔΙΑ»

14.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

15.00

GROSU VICTORIA Pro Make-Up Artist & Trainer
Θέμα: «NUDE GLOW BRIDAL MAKE-UP»
ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Nail Artist & Educator – Αισθητικός – Make-up Artist
Θέμα: «Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ»

16.00
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HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ATELIER DE BEAUTE - DATA TYPE»
Θέμα: «ΠΑΡΤΥ ΡΕΤΡΟ!»
Ολοκληρωμένα vintage styling με επιρροές από το παρόν είναι η συνταγή για ένα φαντασμαγορικό show!!!
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 2/11/2019
12.30 μ.μ.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην τελετή Εγκαινίων του Συνεδρίου της
«BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019» και να παρακολουθήσετε:
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ»
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη σχολή
χορού «EURODANCE» (Πατησίων & Φερρών 2,
Αθήνα, τηλ. : 2108233866, 2108221525)
• Θα ακολουθήσει «WELCOME COCKTAIL».
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/11/2019
2.00 μ.μ.
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «OΤΑΝ ΤΟ ΝΥΧΙ ΠΑΙΖΕΙ ΚΡΥΦΤΟ… Ο ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ,
ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙ!!!»
Μία ομιλία εφ’ όλης της ύλης, για την ονυχοκρύπτωση. Τι ακριβώς είναι; Ποιοι
κινδυνεύουν και ποιος την αναλαμβάνει; Σε αυτή την παρουσίαση θα δείτε πλούσιο
φωτογραφικό υλικό, από τα νύχια που παίζουν κρυφτούλι και πώς ο Ποδολόγος
ανιχνεύει και αποκαθιστά τη βλάβη.
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/11/2019
3.00 μ.μ.
ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ Εκπαιδεύτρια Ημιμόνιμου Μακιγιάζ & Artistic
Director of Perfect Touch Permanent Make Up & NYXI•NYXI. Μετά
από 20 χρόνια εμπειρίας στο μόνιμο μακιγιάζ, η Άννα Αλμπάνη
δικαίως θεωρείται η κορυφαία PMU artist στη χώρα μας. Μεταξύ
άλλων, είναι η δημιουργός του Perfect Touch Permanent Make-up, όπου μαζί με
τους συνεργάτες της, παρέχουν εφαρμογές ημιμόνιμου μακιγιάζ για αισθητικούς &
ιατρικούς λόγους. Το πάθος της όμως είναι η εκπαίδευση. Η ίδια φροντίζει να εξελίσσεται διαρκώς, παρακολουθώντας σεμινάρια για νέες τεχνικές στο εξωτερικό. Από
τα χέρια της έχουν περάσει εκατοντάδες μαθητές, που είναι σήμερα καταξιωμένοι
ειδικοί εφαρμογών μόνιμου μακιγιάζ.
Μαζί της παρουσιάζει, ο Φραγκίσκος Μίκαϊτς Αισθητικός & Βοηθός της κ. Αλμπάνη.
Θέμα: «BB GLOW - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΜΙΜΟΝΙΜΗ BB CREAM; ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ TREND!»
Με τη χρήση microneedling, εγχέονται στο δέρμα ενεργά συστατικά και ημιμόνιμη
ΒΒ cream. Το αποτέλεσμα; Λεία επιδερμίδα χωρίς διχρωμίες, κηλίδες, μαύρους
κύκλους. Με φυσική λάμψη κάθε μέρα, χωρίς make-up. Γίνεται; Ναι. Παρακολουθήστε την εφαρμογή on stage!
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/11/2019
4.00 μ.μ.
PANARITI VESNA Nail Artist – Nail Educator με πολυετή πείρα
στην εκπαίδευση του Nail art, Καθηγήτρια ζωγραφικής και Ιnterior
designer. Έχει πραγματοποιήσει πολλά σεμινάρια στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Επιπλέον, έχει διατελέσει μέλος κριτικής επιτροπής
σε πολλούς διαγωνισμούς Νail art. Συνεργάζεται με την GEL.IT.UP by GIUP.
Θέμα: «ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΕ ΜΑΡΜΑΡΟΥ – MARBLE INK»
Νέα υλικά και τεχνική για εφέ μαρμάρου, με έντονη χρωστική σε μια σταγόνα.
Παρουσίαση των τρόπων που μπορούμε να δουλέψουμε το marble ink και η
σωστή προετοιμασία του νυχιού. Πώς δημιουργούμε το "μάρμαρο" και πως το
συνδυάζουμε με άλλες τεχνικές του Nail art.
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/11/2019
5.00 μ.μ.
ΓΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Make-up Artist. Ολοκλήρωσε τη βασική της
εκπαίδευση στον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ DATA TYPE – ATELIER
DE BEAUTE, με την απόκτηση Γαλλικού διπλώματος. Παρακολούθησε επί πλέον σπουδές στην «Atelier International de Maquillage
Paris» στη Γαλλία, ενώ συνεχώς εξελίσσεται με μετεκπαιδευτικά σεμινάρια μακιγιάζ.
Συμμετείχε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μακιγιάζ της BEAUTY δύο φορές, κερ-

δίζοντας τo 3ο και 2ο αντίστοιχα κύπελλο. Έχει σταθερή συνεργασία με την DATA
TYPE, γνωστά περιοδικά και έχει αναλάβει πολλές παραγωγές βίντεο, θεατρικές
παραστάσεις, επαγγελματικές φωτογραφήσεις με celebrities, με μεγάλη επιτυχία.
ΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Φωτογράφος
Θέμα: «TO ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΕΙΝΑΙ MUST!!!»
Η φωτογραφία, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας μέσω των social media, είτε για
να προβάλουμε τη δουλειά μας, είτε τον ίδιο μας τον εαυτό (selfie). Η κα Γεντή θα
μας παρουσιάσει πως γίνεται το μακιγιάζ της τέλειας καλλιτεχνικής φωτογράφησης.
Μέσα από την εμπειρία της, μας αποκαλύπτει τα μυστικά της και δίνει απαντήσεις σε
καίρια ερωτήματα. Ποια προϊόντα και ποια χρώματα λατρεύει ο φακός; Ποιος ο ρόλος
του φωτισμού; Ποιες οι τεχνικές ασπρόμαυρης και έγχρωμης φωτογραφίας; Μαζί
της θα είναι και ο διακεκριμένος επαγγελματίας φωτογράφος Βασίλης Σιαμπαλής,
για να συνεισφέρει από τη δική του πλευρά στην επίλυση των αποριών σας. Παρακολουθήστε βήμα-βήμα το μακιγιάζ επί σκηνής και αξιοποιήστε τα tricks και τις επί
πλέον γνώσεις που θα εισπράξετε!

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/11/2019
11.30 π.μ.
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΡΙΑ Εκπαιδεύτρια ημιμόνιμου μακιγιάζ με
master σε όλες τις τεχνικές, όπως μηχάνημα-δερματογράφο και
microblading. Έχει σπουδάσει σε κορυφαίες Ακαδημίες διεθνώς,
όπως Biotek Mιλάνο, Karabegovic Educational Center Κροατία
και Phi-brows Academy. Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, καθώς και
στην παροχή ημιμόνιμου μακιγιάζ, ενώ διαθέτει εξαιρετική μεταδοτικότητα, με
υψηλής ποιότητας αισθητική. Συνεργάζεται με μεγάλα κέντρα Αισθητικής. Είναι
συνεργάτιδα του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE – ATELIER DE BEAUTE,
όπου αναλαμβάνει τμήματα αρχαρίων και επαγγελματιών, που επιθυμούν να
αναβαθμίσουν τις τεχνικές τους, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις των
σύγχρονων απαιτήσεων της αγοράς.
Θέμα: «ΟΜΟΡΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ»
Η κα Καλογεράκη, μας δείχνει on stage, τον τρόπο να είμαστε όμορφες και να ανεβάσουμε την ψυχολογία μας στα ύψη! Αξιοποιώντας συνδυαστικά το microblading και
τον Δερματογράφο, αναδεικνύει για πρώτη φορά στη χώρα μας, την πιο εξελιγμένη
μέθοδο (Dermo-micro brows) τρίχα-τρίχα με σκιάσεις και ombre τεχνικές, δίνει
έμφαση στα φρύδια, καλύπτει δυσμορφίες, δημιουργεί σαρκώδη χείλη με τέλειο
περίγραμμα και χρώμα, τονίζει τα μάτια, χωρίς να αλλοιωθεί το πρόσωπο και η εικόνα
μας, με αποτέλεσμα να είμαστε πάντα ευπαρουσίαστες και ξεχωριστές!
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/11/2019
1.00 μ.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: «GEL TUBES, GEL ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΕΛΟ!»
Ξεχάστε ότι ξέρατε για την εφαρμογή του gel και μπείτε σε μια άλλη διάσταση! Το
nail design πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό απ’ ότι θα μπορούσατε ποτέ
να φανταστείτε! Θα μείνετε στην εποχή με τα λερωμένα βαζάκια?
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/11/2019
3.00 μ.μ.
ΨΩΜΑ ΕΛΕΝΑ
Η κορυφαία Make-Up Artist των stars, με εμπειρία 30 χρόνων
σε Ελλάδα και Εξωτερικό, στον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης
και των περιοδικών. Εδώ και πολλά χρόνια έχει δημιουργήσει το
δικό της μύθο στην εγχώρια showbiz. Στα μαγικά της χέρια έχει αφεθεί πλήθος
επωνύμων κι ο κατάλογος εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα ονόματα. Με σπουδές
στο Λος Άντζελες, την Ολλανδία και την Ελλάδα, καταγράφει συνεργασίες της από
το χώρο της showbiz κι όχι μόνο. Έχει δημιουργήσει με το πινέλο της editorial
μόδας σε κορυφαία περιοδικά κι έχει επιμεληθεί το make up τηλεοπτικών αστέρων
και Ελλήνων τραγουδιστών. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε επιδείξεις κορυφαίων
σχεδιαστών κι έχει συνεργαστεί με την αφρόκρεμα των Eλλήνων φωτογράφων.

who is who
Επίσης, συνεργάζεται με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, σαν Καθηγήτρια Μακιγιάζ.
Θέμα: «ΤΑΣΕΙΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019 – ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2020»
Η κα Ψωμά θα μας παρουσιάσει on stage, τα χρώματα που θα επικρατήσουν στο μακιγιάζ ματιών και χειλιών, καθώς και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη δημιουργία
ενός εκπληκτικού μακιγιάζ, με βάση τα make-up trends της Χειμωνιάτικης σεζόν.
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/11/2019
4.00 μ.μ.
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Airbrush Artist – Trainer. Δεκαετής
εμπειρία στην τέχνη της αερογραφίας και του Nail art. Εκπαιδευμένος από τους καλύτερους airbrush street artists της
Αμερικής. Πιστοποιημένος τεχνίτης στον τομέα της ονυχοπλαστικής (manicure, pedicure και κάθε τεχνική επιμήκυνσης), με εξειδίκευση στην
αερογραφία και πιστοποιήσεις όπως: «Η δύναμη της αερογραφίας – Αερογραφία
και Nail art», «Τα μυστικά της αερογραφίας», «Η τέχνη της αερογραφίας στο Nail
art». Ιδιαίτερα ενεργός στον χώρο της εκπαίδευσης, με παρουσίαση σεμιναρίων
αερογράφου για αρχάριες και master class σε διακεκριμένες σχολές της Ελλάδας.
Συνεργάτης της εταιρείας Mixcoco Greece.
Θέμα: «AIRBRUSH ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ»
Παρουσίαση των τεχνικών μαρμάρου & ombre, με αερογράφο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/11/2019
5.00 μ.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 4/11/2019
11.00 π.μ.
ΚΑΨΙΟΧΑΣ ΤΑΚΗΣ Hair Stylist – Εκπαιδευτής. Επαγγελματίας
Κομμωτής με δική του επιχείρηση τα τελευταία 14 χρόνια. Έχει
κερδίσει πλήθος βραβείων σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς. Υπήρξε Προπονητής της Εθνικής Ομάδας Κομμωτών για
4 χρόνια. Διακρίνεται για τις ευφάνταστες δημιουργίες και το πάθος για την τέχνη
του. Είναι συνεργάτης του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE – ATELIER DE
BEAUTE και εκπαιδεύει σπουδαστές και επαγγελματίες κομμωτές, με περισσή
συνέπεια και υπευθυνότητα.
Θέμα: «ΑΝΔΡΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΨΗ & ΦΑΝΤΑΣΙΑ»
Οι αναζητήσεις της νεολαίας μας, αποτυπώνονται με τόλμη στα ανδρικά-νεανικά
κουρέματα, που παρουσιάζει επί σκηνής, ο διακεκριμένος κομμωτής Τάκης Καψιόχας. Η άψογη τεχνική, συναντά τη φαντασία και απογειώνεται από τα μαγικά
του χέρια, η έμπνευση πηγάζει από την ορμή και τη φρεσκάδα των νέων μας, για
να καταλήξει στη δημιουργία καινούργιων τάσεων με άποψη, που εκφράζουν την
ιδιαίτερη προσωπικότητα των μοντέλων του, αλλά και την εποχή μας!
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/11/2019
1.00μ.μ.
BEKATOROU BARBARA Master Trainer Elleebana Extension
Βλεφαρίδων & Brow Henna. Από το 2009 έχει παρακολουθήσει
πλήθος σεμιναρίων και συνεδριών, από καταξιωμένους επαγγελματίες στον παγκόσμιο χώρο της ομορφιάς. Η αγάπη της για
γνώσεις και εκπαίδευση, της χάρισε το 2019 βραβείο Global Trainer. Οι μαθητές
της, έχουν διακριθεί παγκοσμίως για τις εξαιρετικές εφαρμογές τους και βρίσκονται
ανάμεσα στους 20 καλύτερους στον κόσμο.
ΝΙΑΤΣΙΚΑ ΧΑΡΙΣ Master Trainer Elleebana Lash Extension, Lash
Lift & Brow Henna. H καριέρα της ως στυλίστρια βλεφαρίδων
ξεκίνησε το 2008, όταν ήρθε από τον Καναδά για να εγκατασταθεί
μόνιμα στην Ελλάδα. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, για να φέρει
τις τελευταίες τάσεις και τεχνικές για τους πελάτες και μαθητές
της. Δημιούργησε τη δική της τεχνική για το Lash Lift, την οποία
διδάσκει σε Masterclass για έμπειρους στυλίστες. Οι μαθητές της βρίσκονται
ανάμεσα στους καλύτερους 20 Elleebana Lash Lift artists στον κόσμο.
Θέμα: «BROW HENNA – Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΥΔΙΑ»
Πως διαφέρει η τεχνική από την κλασική βαφή; Ποια είναι τα οφέλη της;

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/11/2019
3.00μ.μ.
GROSU VICTORIA Pro Make Up Artist & Trainer. Έχει σπουδάσει
σε Μολδαβία, Γαλλία και Ρουμανία, μακιγιάζ, αισθητική και τεχνικές
πωλήσεων. Εργάστηκε ως μακιγιέρ στις εταιρείες Chanel, Bourjois,
Artdeco, Sephora, Matiz, Make up atelier, Provg, στη Mολδαβία,
Γαλλία, Ρουμανία & Ελλάδα. Στη Γαλλία έχει συμμετάσχει σε πολλά catwalks. Παρακολουθεί συνεχώς πλήθος σεμιναρίων στο εξωτερικό, από τους μεγαλύτερους γκουρού
στον χώρο της ομορφιάς. Ιδιοκτήτρια του ΚΔΒΙΜ BEAUTY TRAINING CENTER.
Θέμα: «NUDE GLOW BRIDAL MAKE-UP»
Αναμφίβολα το νυφικό μακιγιάζ αποτελεί ένα από τα βασικά εισοδήματα ενός
επαγγελματία. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε ενημερωμένοι, τόσο για τις τάσεις που
επικρατούν, όσο και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τις εφαρμόσουμε,
διατηρώντας το νυφικό μακιγιάζ διαχρονικό. Λαμπερό δέρμα, nude αλλά εκφραστικά
μάτια. Το μακιγιάζ που οι περισσότερες νύφες προτίμησαν φέτος το καλοκαίρι και
θα συνεχίσουν να προτιμούν... Ελάτε λοιπόν να μάθουμε μαζί, όλα τα μυστικά του!
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/11/2019
4.00μ.μ.
ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Nail Artist & Educator - Αισθητικός Make-up Artist. Αποφοίτησε από το Τμήμα Αισθητικής του Τ.Ε.Ι.
Θεσ/νίκης και το 2008 δημιούργησε το δικό της Κέντρο Αισθητικής,
στην πόλη της Δράμας. Μετεκπαιδεύτηκε στην Περιποίηση Άκρων
και στο Nail Art. Χάρη στην εμπειρία της, το 2014 ίδρυσε την εταιρία Somfis. Ως Nail
Artist έχει συνεργαστεί με πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και με Έλληνες
σχεδιαστές μόδας.
Θέμα: «Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ»
Οριοθέτηση και συμμετρία: το Α και το Ω για τη δημιουργία ενός αρμονικού Nail
art! Κανόνες και τεχνικές για να δημιουργήσετε το σχέδιο που επιθυμείτε!

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/11/2019
5.00μ.μ.
HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019»
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «DATA TYPE - ATELIER DE BEAUTE»
Θέμα: «ΠΑΡΤΥ ΡΕΤΡΟ!»
Χαρτογραφώντας το παρελθόν, επιστρέφουμε στον παλιό μας εαυτό, σε χρόνια που
ζήσαμε λίγο ως πολύ ανέμελα. Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DATA TYPE – ATELIER
DE BEAUTE με την Καλλιτεχνική του ομάδα, αναβιώνει εικόνες αγαπημένες. Αποτυπώνει την ομορφιά των stars των 10ετιών 60, 70, 80, σε ένα εντυπωσιακό show,
γεμάτο νοσταλγία και προτάσεις που μας προτρέπουν να ξεχάσουμε για λίγο τις
κλασικές επιλογές και να πειραματιστούμε με νέες ιδέες, να τις συνδέσουμε με το
σήμερα, για να δημιουργήσουμε απόλυτα επιτυχημένα look! Έντονα χρώματα και
εκτυφλωτικοί colour blocking συνδυασμοί, καταλήγουν σε ανατρεπτικές εμφανίσεις
που ξεχωρίζουν. Το ΜΑΚΙΓΙΑΖ προβάλλει την παιχνιδιάρικη φουτουριστική πλευρά
του, για να δέσει αρμονικά με το NAIL ART της εποχής, ενώ το HAIR STYLING
ενισχύει τον αέρα της θηλυκότητας, της ξεγνοιασιάς και της γοητείας. Εσύ, δεν έχεις
παρά να απολαύσεις, να ανακαλύψεις καινούργιους δρόμους και να εμπνευστείς
από αυτό το vintage πάρτυ της καλλιτεχνικής έκφρασης. Σε περιμένουμε!

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:

