ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ - MEETING POINT
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ»
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη σχολή «ProDancers Studio»
• «WELCOME COCKTAIL»
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «ΟΤΑΝ ΤΟ ΝΥΧΙ ΠΑΙΖΕΙ ΚΡΥΦΤΟ… Ο ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙ!!!»
ΜΕΓΑΚΛΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ Εκπαιδεύτρια Χειρομάλαξης, Αισθητικός
Θέμα: «MOVEMENTS IN MASSAGE THERAPY»
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Make-up Artist
Θέμα: «DIVERSITY MAKE-UP: EMΒRACE YOURSELF»
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Nail Artist - Nail Trainer - Ποδολόγος
Θέμα: «NAIL TRENDS!»
ΣΟΥΡΔΗ ΤΖΕΝΗ Make-up Artist - Stylist
Θέμα: «ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΣΑΡΕΛΕΣ»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)
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ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

15:00

ΖΕΡΒΑ ΝΑΤΑΣΣΑ Make-up artist - Καθηγήτρια
Θέμα: «ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019/2020»
ΠΑΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Nail Artist - Εκπαιδεύτρια
Θέμα: «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ NAIL ART, ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Θέμα: «ΜΑΓΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ»
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17:00

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «MASTER’S HAIR»
Θέμα: «RECYCLABLE CREATION’S REFRESH»
ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΑΝΩ Καθηγήτρια Μακιγιάζ
Θέμα: «ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ»

13:00

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «DATA TYPE - ATELIER DE BEAUTE»
Θέμα: «SEXY ALL TIME CLASSIC MAKE-UP!»
ΜΠΡΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ Nail Artist - Nail Instructor
Θέμα: «ART GEL ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

14:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗΣ

15:00

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1 «BEAUTY TRAINING CENTER»
Θέμα: «THE 2020's BRIDE - MAKE YOUR BRIDE SHINE!»

16:00

«SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ - ΜΑΚΙΓΙΑΖ» & «HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»
από την ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
σε συνεργασία με τη σχολή «BEAUTY ACADEMY»
Θέμα: «ΚΟΜΜΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ»
Εντυπωσιακές ολοκληρωμένες εμφανίσεις σε κουπ, χτενίσματα,
styling & μακιγιάζ, για τον Χειμώνα 2020!
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 30/11/2019
12.00 μ.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην τελετή Εγκαινίων του Συνεδρίου
της “BEAUTY MACEDONIA ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019” και να παρακολουθήσετε:
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ»
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING»
από τη σχολή χορού «ProDancers Studio»
(Πληροφορίες, Τηλ.: 2310518297)
• Θα ακολουθήσει «WELCOME COCKTAIL».
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11/2019
2.00 μ.μ.
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου
Ποδολόγων Ελλάδος.
Θέμα: «ΟΤΑΝ 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 30/11/2019
2.45 μ.μ.
ΜΕΓΑΚΛΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ Διδάκτωρ Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ Σερρών, Α.Π.Θ., με
Μεταπτυχιακό στην Κινησιολογία και Πτυχιούχος Τμήματος
Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Α.ΤΕΙΘ. Είναι Ακαδημαϊκός
Υπότροφος στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια
Χειρομάλαξης. Συμμετέχει σε έρευνα, ασχολείται με δημοσιεύσεις και
επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια, υποστηρίζει δράσεις φοιτητών
και μαθητών εθελοντικού χαρακτήρα, αγαπά τον άνθρωπο και φροντίζει
την υγιή εμφάνισή του, στα πλαίσια εκπαίδευσης και ερευνητικών σχεδιασμών χρήσης κοσμητολογικών προϊόντων, για προαγωγή της υγείας του
δέρματος. Είναι συνεργάτης της εταιρείας PROPHARM.
Θέμα: «MOVEMENTS IN MASSAGE THERAPY»
Παρουσίαση χειρισμών και τεχνικών μάλαξης, για πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στη χειροπρακτική αντιμετώπιση αισθητικών θεμάτων. Οι κινήσεις
εξυπηρετούν την εκάστοτε αγωγή και λειτουργούν ως μέσο επανόρθωσης
για χαλάρωση, αποκατάσταση βλαβών, σβήσιμο των ατελειών λόγω βιολογικής φθοράς. Η συνέργεια δραστικών ουσιών, σε εξειδικευμένες φόρμουλες
καλλυντικών σκευασμάτων, εντατικοποιεί το αποτέλεσμα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11/2019
3.30 μ.μ.
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Είναι επαγγελματίας Make-up Artist,
με εξειδίκευση στα Special Effects & στο Creative Makeup. Η πορεία του ξεκίνησε όταν επιλέχθηκε να λάβει μέρος
στο Team των Make-up Artists, για την τελετή έναρξης του
«Αθήνα 2004». Έχει εργαστεί σε ταινίες μεγάλου μήκους,
επαγγελματικές φωτογραφίσεις για εταιρίες ρούχων, περιοδικά, πρακτορεία
μοντέλων, καθώς και σε περισσότερες από 40 θεατρικές παραγωγές (Θέατρο Badmington, Μέγαρο Μουσικής, Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνικό Θέατρο
κ.α.). Έχει πολλές συνεργασίες με τηλεοπτικούς σταθμούς, σε τηλεοπτικές
παραγωγές και με διαφημιστικές εταιρείες. Από το 2007, είναι καθηγητής
επαγγελματικού μακιγιάζ σε ιδιωτικές και δημόσιες σχολές, καθώς και
εισηγητής σεμιναρίων. Είναι ο Senior make-up artist της «Κryolan Hellas»,
έως και σήμερα. Ταυτόχρονα, δημιουργεί τα δικά του εικαστικά project. Ζει
και εργάζεται στην Αθήνα.
Θέμα: «DIVERSITY MAKE-UP: EMBRACE YOURSELF»
O MUA Γιώργος Κεραμίδας, σας παρουσιάζει τον τρόπο να εμπνεύσετε στις
πελάτισσές σας, τη δημιουργική αυτοέκφραση που τους ταιριάζει. Με τη

σωστή επιλογή των προϊόντων και σύγχρονες τεχνικές μακιγιάζ, αγκαλιάζει
τις ανάγκες της μοντέρνας γυναίκας και αναδεικνύει τη διαφορετικότητα
και τη μοναδικότητα της καθεμιάς.
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11/2019
4.30 μ.μ.
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Νail Artist, απόφοιτος Ποδολογίας και Αισθητικός άκρων, με πολυετή πείρα στον χώρο
της ονυχοπλαστικής από το 2010. Έχει παρακολουθήσει
μετεκπαιδευτικά σεμινάρια σε εξειδικευμένες τεχνικές, σε
όλα τα υλικά χτισίματος, extreme shapes και nail art. Έχει
πραγματοποιήσει παρουσιάσεις σε Ελλάδα και Dubai, καθώς επίσης και έχει
διατελέσει μέλος κριτικής επιτροπής σε Διαγωνισμούς στη Βουλγαρία. Από
το 2017, εντάχθηκε στο δυναμικό της GEL.IT.UP, με την οποία συνεργάζεται
αποκλειστικά, ως nail artist/product trainer.
Θέμα: «NAIL TRENDS!»
Ότι πιο νέο κυκλοφορεί στα trends του nail art. Marble design, σε συνδυασμό με νέα μαγνητικά ημιμόνιμα 9D, που δίνουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Θα δούμε επίσης, πως συνδυάζουμε τις γραμμές στο nail art και τα
κατάλληλα προϊόντα που μας εξυπηρετούν, όπως paint gel και 3D paste.
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11/2019
5.30 μ.μ.
ΣΟΥΡΔΗ ΤΖΕΝΗ Make-up Artist – Stylist. Συνεργάζεται με
πρακτορεία μοντέλων, επώνυμους τραγουδιστές, γνωστές
εταιρείες και έχει κάνει το μακιγιάζ πολλών πρωταγωνιστών
σε τηλεοπτικά spots. Έχει κατακτήσει το 1ο Βραβείο νυφικού
μακιγιάζ και φαντασίας, στο Βαλκανικό Φεστιβάλ Μακιγιάζ το
2016. Έκανε πλούσιες σπουδές Επαγγελματικού Μακιγιάζ και επί πλέον παρακολούθησε μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της φημισμένης Γαλλικής σχολής
«ΑTELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE», στην DATA TYPE – ATELIER
DE BEAUTE, με αποτέλεσμα να αποκτήσει και Γαλλικό Δίπλωμα μακιγιάζ.
Θέμα: «ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΠΑΣΑΡΕΛΕΣ»
Μια ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα, η μόδα γιορτάζει τη διαφορετικότητα
με ένταση και φαντασία! Η τολμηρή θηλυκότητα και το μοντέρνο πνεύμα,
εμπνέονται από τις διεθνείς πασαρέλες που τα έχουν όλα. Aπό τις μεταλλικές
υφές, μέχρι τις πιο ήσυχες αποχρώσεις! Θα δούμε μοναδικούς εορταστικούς
χρωματικούς συνδυασμούς στο μακιγιάζ, που μας προτείνει η συνεργάτιδα
του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE – ATELIER DE BEAUTE κα Τζένη
Σούρδη, για να εμπνευστούμε για τις γιορτινές εμφανίσεις μας!

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/12/2019
11.30 π.μ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «MASTER’S HAIR»
Θέμα: «RECYCLABLE CREATION’S REFRESH»
Η ομάδα των Μaster's Ηair θα μας παρουσιάσει βραδινές
δημιουργίες, με βάση τις νέες τάσεις της μόδας και με το
κατάλληλο μακιγιάζ θα αναδείξει τα όμορφα χαρακτηριστικά
των μοντέλων. Θα ολοκληρώσει την παρουσίαση της, με χτενίσματα και
styling που θα ολοκληρωθούν με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και
αξεσουάρ, εμπνευσμένα από τη σύγχρονη εποχή ...
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/12/2019
1.00 μ.μ.
ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΑΝΩ Καθηγήτρια Μακιγιάζ. Βρίσκεται ήδη
στη μέση της τρίτης δεκαετίας στον χώρο του επαγγελματικού μακιγιάζ και συμπληρώνει φέτος 24 χρόνια, έχοντας το
δικό της εργαστήρι ελευθέρων σπουδών και διδάσκοντας
αποκλειστικά η ίδια τους σπουδαστές της, ενώ υπήρξε και
καθηγήτρια σε γνωστές σχολές πριν την ίδρυση της δικής της. Κάτοχος
πολλών βραβείων και διακρίσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
κι έχοντας συνεργαστεί με επώνυμα πρόσωπα στο χώρο της μόδας, της
τηλεόρασης, του θεάτρου και του κινηματογράφου, έχει αφοσιωθεί στην
εκπαίδευση των σπουδαστών της, με στόχο οι τεχνικές, τα μυστικά και οι
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γνώσεις της στο μακιγιάζ, να μεταδοθούν και στις νεότερες γενιές.
Θέμα: «ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
Τεχνικές, χρήση πινέλων & μυστικά, για ένα ολοκληρωμένο ΝΥΦΙΚΟ
ΜΑΚΙΓΙΑΖ, όπως το επιτάσσει η εποχή!!!
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/12/2019
3.00 μ.μ.
ΖΕΡΒΑ ΝΑΤΑΣΣΑ Make-up artist - Καθηγήτρια, με σπουδές
στη Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία. Από το 1994, ασχολείται
επαγγελματικά με το μακιγιάζ σε φωτογραφίσεις, επιδείξεις μόδας και τηλεοπτικές εκπομπές. Το 1998 ιδρύεται το
“Make- up Artist Workshop ZERVA”, όπου και διδάσκει.
Σημαντικός σταθμός αποτελεί το 2003, που ξεκίνησε η σειρά επαγγελματικών προϊόντων μακιγιάζ “Shiny”, τα οποία παράγονται στην Ιταλία κατά
αποκλειστικότητα για τον οίκο ΖERVA. Το 2011 συμμετέχει στην ίδρυση
του “Παγκόσμιου Συλλόγου Επαγγελματιών Μακιγιέρ”, με την επωνυμία
“Shiny”.
Θέμα: «ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019/2020»
Η κα Ζέρβα, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τη δική της πρόταση
μακιγιάζ για λαμπερά βραδινά look, σύμφωνα με τις τάσεις του Χειμώνα!
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/12/2019
4.00 μ.μ.
ΠΑΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Nail Artist – Εκπαιδεύτρια. Η ασχολία της
με την περιποίηση άκρων ξεκινάει το 2000, όταν ανακαλύπτει τον κόσμο του nail art. Είναι απόφοιτος κομμωτικής και
το 2016 εκπαιδεύεται στην Akademia Semilac, σε πολλές
τεχνικές nail art όπως one stroke, shadow gel, ombre,
stylograph κα. Τον Ιανουάριο του 2019, ολοκληρώνει το πλήρες πρόγραμμα
σπουδών ως τεχνίτρια άκρων. Τον Μάρτιο του 2019 παρακολουθεί σεμινάρια μετεκπαίδευσης στην Akademia Semilac, από τα οποία ξεχωρίζει το
Μicropainting και το Tempo Practice. Ο έρωτας και το πάθος της για το nail
art δεν κρύβεται, γι΄ αυτό αναλαμβάνει σαν Εκπαιδεύτρια τα σεμινάρια της
Semilac Academy, που αφορούν το nail art.
Θέμα: «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ NAIL ART, ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕΤΕ ΚΑΙ
ΦΕΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!»
Τα Χριστούγεννα είναι μία εποχή όπου η υπερβολή κυριαρχεί παντού,
ακόμη και στο μανικιούρ. Δημιουργήστε μοναδικά σχέδια, που θα κάνουν
το μανικιούρ σας μοναδικό και ξεχωριστό. Δείτε από κοντά πώς να κάνετε
εύκολα, καλαίσθητα και εντυπωσιακά σχέδια.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/12/2019
5.00 μ.μ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν.
ΣΕΡΡΩΝ
Θέμα: «ΜΑΓΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ»
Τα Χριστούγεννα δεν αργούν… μετράμε αντίστροφα! Είτε
προτιμάτε τα παραδοσιακά Χριστούγεννα με τα σαλέ και το
πολύ χιόνι, είτε τα λαμπερά ρεβεγιόν, εμείς οι κομμωτές δημιουργούμε
τις ανάλογες επιλογές χτενισμάτων!!! Οι μέρες των γιορτών ας μας μεταφέρουν τη μαγεία τους!!!

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/12/2019
1.00 μ.μ.
ΜΠΡΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ Nail Artist – Nail Instructor. Ιδιοκτήτρια
Nail Salon “Top Beauty Evosmos” από το 2004. Ιδιοκτήτρια
της σχολής “Top Beauty Nail Academy” από το 2011. Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδας & Κύπρου των προϊόντων
της Crystal Nails.
Θέμα: «ART GEL ΤΕΧΝΙΚΕΣ»
Εύκολες και γρήγορες Salon τεχνικές Nail Art, σύμφωνα με τα τελευταία
nail trends! Γιατί ο χρόνος σας είναι χρήμα! One Stroke, Velvet Paint, Gel
Paint, 3d Stamping, Γραμμικό.
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/12/2019
3.00 μ.μ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1 «BEAUTY TRAINING CENTER»
Συμμετέχουν: GROSU VICTORIA Pro Make Up Artist & Trainer - ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Barber Trainer - ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Make-up & Hair Expert - ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ Make-up Trainer - ΚΑΡΓΑ
ΚΙΚΗ Hair Expert - ΣΙΝΚΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Hair Expert - ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Make-up Expert.
Θέμα: «THE 2020's BRIDE – MAKE YOUR BRIDE SHINE!»
Πλήθος πρωτοποριακών τεχνικών και όλα τα trends του 2020. Είναι μόνο
μερικά από αυτά, που θα σας παρουσιάσει η ομάδα των καθηγητών του
Beauty Training Center. Οι προτάσεις μας σε μαλλιά και μακιγιάζ, για να
καλύψετε όλες τις ανάγκες της πιο απαιτητικής νύφης… και γαμπρού!

«SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ – ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
«HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/12/2019 - 4.00 μ.μ.
από την ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
σε συνεργασία με τη σχολή «BEAUTY ACADEMY»
Θέμα: «ΚΟΜΜΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ»
Παρουσίαση μιας σειράς από μοντέρνες εμπορικές,
ανδρικές και γυναικείες κουπ, καθώς επίσης και μια
ποικιλία βραδινών χτενισμάτων. Το μακιγιάζ επιμελείται το καλλιτεχνικό team της σχολής «BEAUTY
ACADEMY».

Τα πάντα για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται κινητήρια
δύναμη, έτσι και το Διεθνές Επαγγελματικό Συνέδριο της
«BEAUTY MACEDONIA ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019»,
έχει τους Χορηγούς του:
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/12/2019
11.30 π.μ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ «DATA TYPE – ATELIER DE BEAUTE»
Θέμα: «SEXY ALL TIME CLASSIC MAKE-UP!»
Η Καλλιτεχνική Ομάδα της DATA TYPE – ATELIER DE BEAUTE, αναδεικνύει
την εποχή με τις νέες τάσεις του μακιγιάζ. Δυνατά χρώματα και ηλεκτρισμένες αποχρώσεις, καλωσορίζουν τη γενικότερη ανανέωση της εμφάνισής
μας, παράλληλα με τη ζωντανή εφαρμογή της Βραζιλιάνικης θεραπείας
κερατίνης στα μαλλιά, από την εταιρεία FarmaVita, για να φωτίσουν τη σκηνή
με γερές δόσεις φαντασίας και να στρέψουν όλα τα βλέμματα επάνω μας!
Ένας ύμνος sexy all time classic γοητείας, γίνεται ο πρωταγωνιστής στο
φετινό μακιγιάζ, που θα μας παρασύρει σε νέα μονοπάτια καλλιτεχνικής
έμπνευσης!

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ευχαριστούμε θερμά τους Χορηγούς του Συνέδριου.

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

