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

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Creative Make-up Artist
ΤΣΙΜΠΗ ΕΦΗ Body Painter, SFX Artist, Corset & Headpiece Constructor
Θέμα: «BRIDAL MAKE-UP & ART»

ΚΑΒΟΥΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑ Εκπαιδεύτρια Αισθητικής & Ονυχοπλαστικής
Θέμα: «REVERSE FRENCH DUAL FORMS»

ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΖΕΤΑ PMU Expert 
Θέμα: «ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΦΡΥΔΙΩΝ»

ΒΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑ Τεχνίτρια Άκρων & Master Educator
Θέμα: «COLOURFUL FRENCH WITH AIRBRUSH ON DUAL FORMS»

BEAUTY TRAINING CENTER BY VICTORIA GROSU
Θέμα: «DELUXE BRIDE 2023 – NEXT LEVEL» 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ TRACY Nail Artist & Phd Bachelor Educator
Θέμα: «ΜΟΥΧΛΑ ΝΥΧΙΩΝ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»

ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Fashion Make-up Artist, Εξειδικευμένος Σύμβουλος & Educator Μακιγιάζ
Θέμα: «DOUBLE EYELINER»

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

HAIR COMMUNITY GREECE
5ωρο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο & Show Κομμωτικής από τους Hair Experts
Δημήτρης Τζανής, Κώστας Σιώτας, Δήμητρα Καράμπελα, Πόλυ Τούντα, Άντζυ Πανάγου, Μίνα Συνιοράκη, 
Όλγα Γιαννέρη, Κλεοπάτρα Κυπαρίσση, Δημήτρης Μάγγος, Κωνσταντίνος Πάνου, Όλγα Μιχαηλίδου, 
Λία Καρατενίσογλου, Σάκης Γιαννούλας, Μιχάλης Μιχαήλ, Αλέξανδρος Γκιάτα, Ορνέλα Νάσιου. 
Το Μακιγιάζ θα επιμεληθεί ο Make-up Artist Γιάννης Μαρκετάκης.
Θέμα: «1ο HAIR COMMUNITY GREECE MEET UP»

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Beauty Expert & Business Consultant
Θέμα: «Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -ΠΩΣ ΝΑ ΠΟΥΛΑΣ ΕΥΚΟΛΑ 
ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»

ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ...ΚΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΠΕΦΤΕΙ»

ΚΑΠΝΟΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ Hair Artist 
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Barber
Θέμα: «SEMINAR ΝΥΦΙΚΑ ΒΡΑΔΙΝΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ»

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Nail Artist & Educator
Θέμα: «OMBRE NAILS: ΜΙΑ ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΗ ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΥΧΙΩΝ»

HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «BEAUTY GREECE ΑΝΟΙΞΗ 2023»
ΣΧΟΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
Θέμα: «INTERGALACTIC SPRING»

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 7.00μ.μ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ - MEETING POINT



ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2023
12.00 μ.μ.
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Creative Make-up Artist με εικοσαετή 
πορεία στο χώρο του επαγγελματικού μακιγιάζ. Έχει εργαστεί σε 
ταινίες μεγάλου μήκους, θεατρικές, τηλεοπτικές και διαφημιστικές 
παραγωγές. Υπήρξε καθηγητής μακιγιάζ σε ιδιωτικές και δημόσιες 

σχολές. Είναι ο Make-up Brand Ambassador της Kryolan Hellas. Ταυτόχρονα δημι-
ουργεί τα δικά του εικαστικά project στο χώρο των social media @keramidasgeorge

ΤΣΙΜΠΗ ΕΦΗ Body Painter, SFX Artist, Corset and Headpiece 
Constructor. Winner of world bodypainting στο festival 2020. 
Δημιουργός του Face and Bodypainting Greece και του πολυχώρου 
Momentum. H εξαίρετη δημιουργός με την αστείρευτη φαντασία 
παρουσιάζει πάντα εκπληκτικά project.
Θέμα: «BRIDAL MAKE-UP & ART»

Νυφικό μακιγιάζ! Πόσο avant-garde μπορεί  να γίνει; Πόσο creative; Πώς ενεργοποι-
είται η έμπνευση και η φαντασία; Απολαύστε βήμα-βήμα on stage δύο καταξιωμένους 
make-up artist με διαφορετικές τεχνικές και μοναδική δημιουργικότητα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2023
2.00 μ.μ.
ΚΑΒΟΥΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑ Εκπαιδεύτρια Αισθητικής και Ονυχοπλα-
στικής. Ξεκίνησε το 2004 τα πρώτα της βήματα στον χώρο της 
Ονυχοπλαστικής και της Αισθητικής έχοντας πλέον στον εκ-
παιδευτικό τομέα 12 χρόνια εμπειρίας. Έχει μεγάλη αγάπη στα 

extreme shapes, την ζωγραφική και τους αγώνες. Έχει κατακτήσει 24 Ευρωπαϊκά 
Πρωταθλήματα και ένα Παγκόσμιο κύπελλο. 
Θέμα: «REVERSE FRENCH DUAL FORMS»
Ο πιο γρήγορος τρόπος μανικιούρ “express” με αποτέλεσμα combi, κτιστό γαλλικό 
με Dual Forms και Acrygel.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2023
3.00 μ.μ.
ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΖΕΤΑ Αισθητικός, PMU Expert, ιδιοκτήτρια των κέντρων 
αισθητικής Beautytherapist  και της Ακαδημίας Beauty Lashes.
Μεγάλωσε μέσα σε μυρωδιές από κρέμες και θεραπείες που 
έκαναν τις γυναίκες να χαμογελούν ως κόρη αισθητικού και έτσι 

όταν ήρθε η ώρα ξεκίνησε να εργάζεται και εκείνη στην οικογενειακή επιχείρηση. 
Γρήγορα, η αγάπη της για την αισθητική την έκανε να οραματίζεται και να θέλει να 
ανοίξει τα δικά της φτερά!
Σήμερα με αγάπη & μεράκι για την κοσμετολογία, έχει δημιουργήσει 3 ινστιτούτα 
αισθητικής σε Γλυφάδα, Χαλάνδρι & Άγιο Δημήτριο, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 
με προϊόντα ομορφιάς για επαγγελματίες και μια Ακαδημία Beauty Lashes. Και 
συνεχίζει…
Θέμα: «ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΦΡΥΔΙΩΝ»
Παρουσίαση  της μεθόδου ημιμόνιμου  μακιγιάζ φρυδιών τρίχα-τρίχα, με τη χρήση 
δερματογράφου.
Απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα φρυδιών ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής απώλειας 
των φυσικών τριχών και χωρίς ιδιαίτερο τραυματισμό της επιδερμίδας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2023
4.00 μ.μ.
ΒΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑ Πιστοποιημένη και καταρτισμένη τεχνίτρια άκρων με 
διεθνής διακρίσεις σε παγκόσμιους διαγωνισμούς και την επίτευξη 
1ης και 2ης θέσης με τίτλους Master.  Τα τελευταία 4 χρόνια εργά-
ζεται στην παγκόσμια εταιρεία ονυχοπλαστικής Mixcoco Greece, 

ως υπεύθυνη στο εκπαιδευτικό κομμάτι και Master Educator.
Θέμα: «COLOURFUL FRENCH WITH AIRBRUSH ON DUAL FORMS»
Σωστή προετοιμασία φυσικού νυχιού, σωστή τοποθέτηση dual form και εσωτερικό 
design με την χρήση αερογράφου. Δημιουργία δικού μας stencil για το τέλειο χαμόγε-
λο γαλλικού με ελάχιστο λιμάρισμα και τελειοποιημένο σχήμα σε μοντέρνο αμύγδαλο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2023
5.00 μ.μ.
BEAUTY TRAINING CENTER 
BY VICTORIA GROSU Κέντρο δια βίου μάθησης με εξειδί-
κευση στους κλάδους μακιγιάζ, κομμωτικής, barber, hairstyle 
και ονυχοπλαστικής! Το Beauty Training Center ξεχωρίζει 
γιατί ξεκίνησε από μια μικρή οικογένεια και εξελίχθηκε σε 
μια τεράστια οικογένεια με αμέτρητους, όχι απόφοιτους, αλλά 
συνεργάτες μιας ζωής στον τομέα της ομορφιάς, όπως θα 
έλεγε η μέντορας και ιδρυτής Victoria Grosu που δυστυχώς, 
δεν βρίσκεται πια κοντά μας, αλλά σίγουρα άφησε όλα τα 

εφόδια και το μεγάλο πάθος της για να συνεχιστεί να διατηρείται το όνειρό της 
ζωντανό! Μεγάλη αξία δίνεται στην λεπτομέρεια και στην προσήλωση στις ανάγκες 
του εκπαιδευόμενου και του επαγγελματία! Οι σχολές σε Δράμα, Θεσσαλονίκη και 
Αθήνα διακρίνονται για τις σύγχρονες εγκαταστάσεις & εξοπλισμό τους.
Θέμα: «DELUXE BRIDE 2023 – NEXT LEVEL» 
Το συγκεκριμένο concept  δεν είναι απλά μια παρουσίαση με θέμα το Bridal Make 
up & Hairstyle, αλλά μια μοναδική εμπειρία παρουσίασης που θα σας μεταφέρει 
την έμπνευση μιας εκσυγχρονισμένης νύφης και  την μαγεία  της φινέτσας, σε 
ένα άλλο επίπεδο! 
Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε 5 διαφορετικές προτάσεις!

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5/2023
11.00 π.μ.
ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ TRACY Νail Artist και Phd Bachelor Educator. Το 
2007 αποφοίτησε από το Nail Academy by Nyxi Nyxi. Η αγάπη 
και το πάθος της για τη δουλειά αυτή, δεν σταμάτησε εκεί. Συνέ-
χισε να παρακολουθεί εκπαιδευτικά προγράμματα αποκτώντας 

δίπλωμα εκπαιδεύτριας. Έχει συμμετάσχει σε αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές και 
διάφορα Fashion show. Το 2014 άνοιξε Nail Studio και σχολή νυχιών στην Κόρινθο. 
Η συνεργασία με την εταιρία Laloo Cosmetics ξεκίνησε το 2016 ως Nail expert και 
αντιπρόσωπος της εταιρίας. Μέσα από την αγάπη της για τη δουλειά συνεχίζει να 
μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις της στις εκκολαπτόμενες τεχνίτριες νυχιών. 
Θέμα: «ΜΟΥΧΛΑ ΝΥΧΙΩΝ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»
Μόνο όταν έχουμε υγιή νύχια, μπορούμε να φτάσουμε στο κομμάτι της καλαισθησίας.

KΥΡΙΑΚΗ 7/5/2023
12.00 μ.μ.
ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Ένας από τους πιο διάσημους και κα-
ταξιωμένους make-up artists στην Ελλάδα, με ενεργή παρουσία 
για περισσότερα από 20 χρόνια. Ο «μάγος», όπως τον αποκαλούν, 
έχει αφιερωθεί στην μόδα και την ομορφιά, συνεργαζόμενος με 

τα μεγαλύτερα ελληνικά περιοδικά για πλήθος εξωφύλλων και editorials. Έχει 
διατελέσει Creative M.U.A σε πολυάριθμα fashion shows και έχει χαρακτηρισθεί 
ως ο μακιγιέρ των επωνύμων, αφού έχει συνεργαστεί με πολλούς celebrities. Κατά 
τον ίδιο η μεγαλύτερή του επιτυχία είναι το προσωπικό του εργαστήρι Make up 
Lab by Yiannis Marketakis, ένας όμορφος χώρος, φτιαγμένος με πολλή αγάπη και 
μεράκι, όπου υποδέχεται όλες και όλους όσους επιθυμούν να μάθουν την τέχνη του 
μακιγιάζ. Από τον Οκτώβριο του 2022 αναλαμβάνει τη θέση του Creative Director 
της εταιρείας καλλυντικών DIDO COSMETICS.
Θέμα: «DOUBLE EYELINER»
Η νέα τάση στο μακιγιάζ των ματιών που θα “φορεθεί” πολύ την επερχόμενη Άνοιξη, 
είναι εκείνη του double eyeliner στα βλέφαρα. Δύο γραμμές eyeliner σε διαφορετικό 
χρώμα που χαρίζουν ένα ανατρεπτικό αποτέλεσμα και μία εντυπωσιακή εμφάνιση 
στο βλέμμα. Όποια και αν είναι η επιλογή σου, το σίγουρο είναι πως θα έχεις ακο-
λουθήσει ένα must trend!
Για μία βραδινή εμφάνιση μπορείς να ποντάρεις σε eyeliner με γκλίτερ σύνθεση.
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ΔΕΥΤΕΡΑ 8/5/2023
1.00μ.μ. 
ΚΑΠΝΟΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ Hair Artist, ασχολείται με την κομμωτική τα 
τελευταία 12 χρόνια και πλέον τον τελευταίο χρόνο είναι δασκάλα 
κομμωτικής στη σχολή κομμωτικής ΙΕΚ ακμή Ρόδου και μέλος 
καλλιτεχνικής ομάδας του Συλλόγου Δωδεκανήσου. Έχει λάβει 

μέρος σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και βαλκανικούς, κατακτώντας πρώτες και 
δεύτερες θέσεις, καθώς επίσης και σε παγκόσμιο διαγωνισμό κομμωτικής στην 
Αττάλεια, κατακτώντας την 3 θέση ανάμεσα σε 33 χώρες.

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κομμωτής με δικό του κομμωτήριο, 
καθώς επίσης και δάσκαλος “Barber” σε σχολή κομμωτικής.
Θέμα: «SEMINAR ΝΥΦΙΚΑ ΒΡΑΔΙΝΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΡΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ»
Νυφικό, βραδινό χτένισμα και παρουσίαση αντρικής περιποίησης. 
Σύγχρονο κούρεμα  που αρμόζει σε έναν γαμπρό.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/5/2023
3.00μ.μ.
ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Απόφοιτη Αισθητικής - Κοσμητολογίας του 
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονί-
κης και Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών Μανικιούρ, Πεντικιούρ 
& Ονυχοπλαστικής. Ξεκίνησε να εργάζεται ως αισθητικός και 

τεχνίτρια νυχιών από το 2005, ενώ στην πορεία δημιούργησε το δικό της Ινστιτούτο 
Αισθητικής & Περιποίησης Άκρων, καθώς και την δική της εταιρεία επαγγελματικών 
προϊόντων νυχιών, την SOMFIS Professional. Με συνεισφορά 18 ετών στον κλάδο, 
συνεχίζει να εκπαιδεύεται συνεχώς αλλά και να εκπαιδεύει νέες τεχνίτριες νυχιών.  
Θέμα: «OMBRE NAILS: ΜΙΑ ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΗ ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΝΥΧΙΩΝ»
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτευχθεί το ombre εφέ στα νύχια. Ωστόσο, το 
αποτέλεσμα δεν είναι πάντα άρτιο ή ομοιόμορφο. Ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία, 
ποιες τεχνικές δεξιότητες θα πρέπει να έχει κάθε τεχνίτρια, σε τι χρόνους θα πρέπει 
να μπορεί να διεκπεραιώνει ένα σετ ombre και πώς να κοστολογήσει αλλά και να 
προωθήσει αυτή την υπηρεσία;

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/5/2023 4.00μ.μ.
HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
«BEAUTY GREECE ΑΝΟΙΞΗ 2023» 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 
ΣΧΟΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 

Από το 1971, αποτελεί τον πιο σύγχρονο και καινοτόμο όμιλο εκπαιδευτηρίων στην 
Αττική και δραστηριοποιείται στον χώρο της Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης, προσφέροντας υψηλού επιπέδου σπουδές Μεταδευτεροβάθμιας 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 5. Διαθέτοντας 8 εξειδικευμένες σχολές με 
52 σύγχρονες ειδικότητες και τρία υπερσύγχρονα campus σε Αθήνα, Περιστέρι 
και Αγία Παρασκευή, αναπτύσσει ένα μοναδικό περιβάλλον εκπαίδευσης, επενδύει 
στη βιωματική μάθηση και εξασφαλίζει την επαγγελματική αποκατάσταση των 
επαγγελματιών του μέλλοντος.

Θέμα: «INTERGALACTIC SPRING»

H Σχολή Αισθητικής & Ομορφιάς του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, παρουσιάζει μια «Άνοιξη από άλλο 
Γαλαξία»! Μέσα σε μια πανδαισία χρωμάτων και υφών, που παραπέμπει σε έναν 
ανθισμένο κήπο, τρία μοντέλα θα μας μεταφέρουν από την μία εποχή στην άλλη.

who is who

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5/2023
2.00 μ.μ. 
HAIR COMMUNITY GREECE 
5ωρο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο & Show Κομμωτικής 
Θέμα: «1ο HAIR COMMUNITY GREECE MEET UP» 
Η Εκπαιδευτική Ομάδα του Hair Community Greece 
επιμελείται και παρουσιάζει ένα show όπως δεν έχετε 
ξαναδεί.. στο Οpen Stage - Meeting Point της BEAUTY 
GREECE. Ένα ταξίδι στο χώρο της μόδας μέσα από τα 

μάτια κορυφαίων Ελλήνων Εκπαιδευτών….. Χρώμα, κούρεμα, styling, barber θα 
παρελάσουν πάνω στο κεντρικό stage, προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό υπερθέα-
μα: 16 κομμωτές και 16 μοντέλα θα βρεθούν για να σας μεταφέρουν όλες τις νέες 
τάσεις της μόδας και της εκπαίδευσης! Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει αναλάβει 
ο κος Δημήτρης Μάγγος, με πολυετή εμπειρία σε show σε όλο τον κόσμο ενώ την 
παρουσίαση στη σκηνή θα πλαισιώσει ο κος Θοδωρής Οικονομάκης, hair expert 
και ιδρυτής του Hair Community Greece. 

Την Κυριακή 7 Μαΐου, από τις 2 μ.μ έως και τις 7 μ.μ…. θα έχουμε την μοναδική 
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 4 ομάδες, οι οποίες θα μας εμπνεύσουν δημι-
ουργικά, με βήμα-βήμα τεχνικές. 
Segment 1: Δημήτρης Τζανής, Κώστας Σιώτας, Δήμητρα Καράμπελα, Πόλυ Τούντα
Segment 2: Άντζυ Πανάγου, Μίνα Συνιοράκη, Όλγα Γιαννέρη, Κλεοπάτρα Κυπαρίσση
Segment 3: Δημήτρης Μάγγος, Κωνσταντίνος Πάνου, Όλγα Μιχαηλίδου, Λία 
Καρατενίσογλου
Segment 4: Σάκης Γιαννούλας, Μιχάλης Μιχαήλ, Αλέξανδρος Γκιάτα, Ορνέλα Νάσιου. 
Το Μακιγιάζ θα επιμεληθεί ο Make-up Artist Γιάννης Μαρκετάκης, σε συνεργασία 
με την εταιρεία DIDO COSMETICS.

 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/5/2023
11:00 π.μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Beauty Expert, ιδιοκτήτρια χώρου 
αισθητικής, Εκπαιδεύτρια και Business Consultant με μεταπτυχι-
ακό στο “Marketing Προϊόντων και Υπηρεσιών Ομορφιάς” από το 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δραστηριοποιείται 

στον κλάδο της ομορφιάς για περισσότερα από 20 χρόνια. Στο βιογραφικό της έχει 
βοηθήσει χιλιάδες επιχειρηματίες να ξεκινήσουν, να επεκταθούν και να ξεπεράσουν 
όλα τα εμπόδια που δεν τους αφήνουν να φτάσουν εκεί που επιθυμούν.
Θέμα: «Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -ΠΩΣ ΝΑ ΠΟΥΛΑΣ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗ-
ΓΟΡΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»
Γιατί οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους; 
Πώς ο Φόβος, οι Ενοχές και η Ντροπή επηρεάζουν την διαδικασία των πωλήσεων 
και τι πρέπει να κάνουν για να ξεπεράσουν αυτά τα συναισθήματα και να μπορούν 
να πουλάνε εύκολα και γρήγορα;

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/5/2023
12:00μ.μ.
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδο-
λόγων Ελλάδος
Θέμα: «ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ...ΚΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΠΕΦΤΕΙ»
Μια αναφορά στα προβλήματα και τις βλάβες των άκρων, που 

προκαλούνται στην τρίτη ηλικία. Αρωγός αυτών, ο αμιγώς Ποδολόγος, σε συνεργασία 
πάντα με τους γιατρούς ανάλογων ειδικοτήτων.


