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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ»
• «ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ SHOW»
«SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ» από το «ΙΕΚ EUROTRAINING»
Θέμα: «FAIRY TALE’S MAKE-UP»
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη σχολή «EURODANCE»
• «WELCOME COCKTAIL»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θέμα: «ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ»
ΠΑΤΕΣΤΗ ΕΛΕΝΗ Αισθητικός - Make-up Artist - Καθηγήτρια Permanent Make-Up
Θέμα: «MICROPIGMENTATION–ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»
ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Nail Designer and Master International Educator
Θέμα: «ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΝΥΧΙΑ, ΜΕ ΤΟ ACRYGEL – ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ!»
ΚΛΑΠΑ ΧΡΥΣΑ Make-up Artist - Καθηγήτρια
Θέμα: «CONTOURING & STROBING - ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ!!!»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)
HAMMEDULLAH JOHNNY Εναλλακτικός Θεραπευτής
Θέμα: «ΕΝΑ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΜΕ ΜΑΣΑΖ»
FABIO DE STEFANO Make-up Αrtist – Καθηγητής - ΧΥΜΟΥ ΕΛΕΝΑ Make-up Αrtist - Καθηγήτρια
Θέμα: «CORRECTING & CONCEALING – CONTOURING & HIGHLIGHTING!»
ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΑΚΗΣ Nail Artist ΧΡΑΜΠΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Nail Artist – Βοηθός Ποδολόγου
Θέμα: «OI ΕΞΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΤΟ GEL ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Make-up Artist - Καθηγητής
Θέμα: «GO TO BOLD METALLIC FASHION WORLD»
ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΑΡΜΕΝ Nail Designer – Ποδολόγος
Θέμα: «ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ - ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ NAIL DESIGN»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ & ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΕΡΜΗΣ»
Θέμα: «ΚΟΜΜΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
BALASSO ANTONIO International Hair Stylist
Θέμα: «ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ & ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ 2018-2019»
Παρουσίαση όλων των νέων trend, σε ένα τρίωρο σεμινάριο από τον διάσημο Ιταλό Hair Stylist.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ… ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΜΑΣ!»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Nail Artist - Εκπαιδεύτρια
Θέμα: «ΜΟΔΑ – ΣΤΥΛ & NAIL DESIGN!»
HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ATELIER DE BEAUTE - DATA TYPE»
Θέμα: «EDITORIAL CATWALK MAKE-UP»
Φαντασμαγορικό show πασαρέλας, με άκρως trendy και εντυπωσιακά μακιγιάζ και ολοκληρωμένα styling!!!
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 3/11/2018
12.30 μ.μ.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην τελετή Εγκαινίων του Συνεδρίου της
«BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018» και να παρακολουθήσετε:
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ»
• «ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ SHOW»
SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ από τo «ΙΕΚ EUROTRAINING»
Θέμα: «FAIRY TALE’S MAKE-UP»
Ήρωες των παραμυθιών θα ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή, από το τμήμα Αισθητικής του «ΙΕΚ EUROTRANING».
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη σχολή
χορού «EURODANCE» (Πατησίων & Φερρών 2,
Αθήνα, τηλ. : 2108233866, 2108221525)
• Θα ακολουθήσει «WELCOME COCKTAIL».
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/11/2018
2.00 μ.μ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: «ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ» Μέσα από μια πετυχημένη και ανοδική πορεία 15 ετών,
η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας, για άλλη μια χρονιά, απονέμει
10 Ακαδημαϊκούς τίτλους Ποδολογίας και 10 Πιστοποιήσεις, σε συνεργασία με το
Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/11/2018
3.00 μ.μ.
ΠΑΤΕΣΤΗ ΕΛΕΝΗ Αισθητικός – Make-up Artist - Permanent
Make Up - Instructor of Nails. Αποφοίτησε ως αισθητικός από τα ΤΕΙ
Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε αντίστοιχα στο Los Angeles - Poland Holland. H τελευταία της μετεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην
Ολλανδία, στο Permanent Make Up και Aerola Pigmentation. Έχει λάβει μέρος σε
Διαγωνισμούς σε Ελλάδα και Εξωτερικό, αποσπώντας τίτλους και διακρίσεις. Είναι
Καθηγήτρια & ιδιοκτήτρια του κέντρου αισθητικής “fab by crystal beauty” και του
Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών αισθητικής και μακιγιάζ “Crystal Beauty Studio &
Studies”, με 23 χρόνια εμπειρίας. Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος εταιρειών του
εξωτερικού στην Ελλάδα σε προϊόντα μακιγιάζ, ημιμόνιμου μακιγιάζ και αισθητικής
άκρων.

Θέμα: «MICROPIGMENTATION – ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ &
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»
Οι περισσότεροι νομίζουν ότι το micropigmentation έχει εφαρμογές μόνο στο ημιμόνιμο μακιγιάζ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Με το μηχάνημα του micropigmentation,
πραγματοποιούνται θεραπείες ενυδάτωσης, μεσοθεραπεία, αποκατάσταση πανάδων,
ρυτίδων, ουλών και ακμής και φυσικά χρησιμοποιείται στην επανορθωτική ιατρική,
όπως το PRP και αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/11/2018
4.00 μ.μ.
ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Nail Designer and Master International
Εducator. Εργάζεται στη βιομηχανία του Nail Design εδώ και 15
χρόνια, σε συνεργασία με καταξιωμένα brands, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Έχοντας διδάξει σε εθνικό αλλά και σε
διεθνές επίπεδο, σε χώρες όπως Ολλανδία, Μάλτα, Ιταλία, Ιρλανδία, Νορβηγία και
ΗΠΑ, συνεχίζει δυναμικά την πορεία του στον κόσμο του Nail Design και της extreme
διακόσμησης νυχιών σε υψηλά επίπεδα, προσφέροντας επαγγελματική εκπαίδευση και
προσωπική μέριμνα των μαθητών, μέσα από τη δική του σχολή, Psas Nails College, η
οποία άνοιξε τις πύλες της το 2017.

Θέμα: «ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΝΥΧΙΑ, ΜΕ ΤΟ ACRYGEL – ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ!»
Ζήσε την εμπειρία του να δημιουργείς με όλα τα χρώματα του Gum Gel (acrygel) και
της χρήσης των αγαπημένων σου χρωμάτων στο ημιμόνιμο, με τη σύγχρονη μέθοδο
για το μόνιμο γαλλικό. Δώσε τέλος στα ξεθωριασμένα μονόχρωμα άκρα των νυχιών,
έχοντας ένα λαμπερό αποτέλεσμα με μεγάλη διάρκεια.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/11/2018
5.00 μ.μ.
ΚΛΑΠΑ ΧΡΥΣΑ Make-up Artist – Καθηγήτρια. Δραστηριοποιείται
στον χώρο του Επαγγελματικού Μακιγιάζ, πλέον των 15 ετών, αναλαμβάνοντας δουλειές σε θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφίσεις,
παρουσιάσεις και επιδείξεις μόδας. Έχει συμμετάσχει σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς επαγγελματικού μακιγιάζ, κερδίζοντας δύο φορές βραβείο. Τα
τελευταία χρόνια την καλούν ως Κριτή σε Διαγωνισμούς μακιγιάζ, αναγνωρίζοντας το
σπουδαίο ταλέντο της. Απέκτησε σημαντική εμπειρία ως Καθηγήτρια επαγγελματικού
μακιγιάζ, σε μια από τις μεγαλύτερες σχολές στην Ελλάδα. Διακρίνεται για τη μεταδοτικότητά της, ενώ σπουδαστές της έχουν κερδίσει Διεθνή βραβεία.

Θέμα: «CONTOURING & STROBING - ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ!!!»
H συνεργάτιδα του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE – ATELIER DE BEAUTE,
παρουσιάζει επί σκηνής βήμα – βήμα, τον σωστό τρόπο εφαρμογής, των τεχνικών
Contouring και Strobing. Είναι το μακιγιάζ που παρουσιάζεται σε κάθε fashion show,
το λατρεύουν οι stars και έχει γίνει εμμονή χιλιάδων γυναικών, που επιθυμούν ένα
αποτέλεσμα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα φυσικό. Οι σκιάσεις, τα σβησίματα, τα
highlights βάσει της μορφολογίας του προσώπου, ακολουθούν το ιδανικό σχήμα και
επιτυγχάνουν την ισορροπία του περιγράμματος, με την πλήρη αρμονία των εντυπώσεων, που προσδίδουν οι λάμψεις και οι ψευδαισθήσεις.

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/11/2018
11.00 π.μ.
HAMMEDULLAH JOHNNY Εναλλακτικός Θεραπευτής. Γεννήθηκε
στο Κασμίρ και από μικρό παιδί εκπαιδεύτηκε από τους παραδοσιακούς δασκάλους της χώρας του στο άγγιγμα του ανθρώπου,
που όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος, είναι «Ευλογία του Θεού». Στη
συνέχεια, μετακόμισε στη Σουηδία, όπου παράλληλα με διάφορα σεμινάρια, δούλεψε ως επαγγελματίας μασέρ. Από το 1993, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα και
από τότε εργάζεται ως προσωπικός μασέρ αρκετών celebrities. Συγχρόνως, είναι ο
αποκλειστικός διαχειριστής και μασέρ του «BALUX MINI SPA», στην οργανωμένη
πλαζ της Γλυφάδας. Στην Ελλάδα συνεργάζεται αποκλειστικά ως εκπαιδευτής, με τον
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ DATA TYPE - ATELIER DE BEAUTE.

Θέμα: «ΕΝΑ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΜΕ ΜΑΣΑΖ»
Η απόλυτη χαλαρωτική εμπειρία με το Ασιατικό – κλασικό μασάζ, αναδεικνύεται από
τα μαγικά χέρια του Εναλλακτικού Θεραπευτή των διασήμων Johnny Hammedullah,
επί σκηνής, για να μας αποφορτίσει από το στρες της καθημερινότητας. Για πρώτη
φορά ως εκπαιδευτής, θα αναλύσει τα μυστικά του, που 25 χρόνια στη χώρα μας, τον
έχουν κάνει περιζήτητο στους κύκλους των celebrities. Mε ειδικές δακτυλοπιέσεις, από
το κεφάλι έως τα άκρα και με συνδυαστικές τεχνικές, ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό
σύστημα, προσφέρει μυϊκή ευκαμψία και προβάλλει τη μάλαξη με τα πλείστα οφέλη
των βοτάνων και των αιθέριων ελαίων, για να μας προσφέρει τη μέγιστη αρμονία της
ψυχικής και σωματικής ευεξίας!

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/11/2018
12.00 μ.
FABIO DE STEFANO Ένας από τους κορυφαίους Μake-up artist
στον τομέα του, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο του
κινηματογράφου, της τηλεόρασης και της μόδας. Ίδρυσε την δική του
ακαδημία μακιγιάζ, τη δεκαετία του 1990 στη Ρώμη και συνεργάζεται με μεγάλες ακαδημίες μακιγιάζ, σε όλο τον κόσμο. Χάρη στην εμπειρία του, έχει
δημιουργήσει τη δική του σειρά επαγγελματικών προϊόντων μακιγιάζ, με εξαιρετική
υφή και ποιότητα, που μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επαγγελματία
αλλά παράλληλα και εξαιρετικά προϊόντα για τον καταναλωτή.
ΧYΜΟΥ ΕΛΕΝΑ Ύστερα από δεκαετίες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής περιπλάνησης σε Γαλλία, Ιταλία και Αμερική και αφού
εργάστηκε αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, ως make-up artist, στον
χώρο της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και της μόδας, ίδρυσε
τη δική της σχολή, X'elena, τη δεκαετία του 1990, στην οποία διδάσκει μέχρι σήμερα, ακολουθώντας το πάθος της για τη διδασκαλία.
Πιστεύει πως «όταν η ομορφιά γίνεται τέχνη, η εικόνα και ο ψυχισμός κάθε ανθρώπου
μπορεί να μεταμορφωθεί».

Θέμα: «CORRECTING & CONCEALING – CONTOURING & HIGHLIGHTING»

who is who
Παρουσίαση επί σκηνής από δύο πολύ έμπειρους make-up artists των φετινών τάσεων
στο μακιγιάζ, πάνω στις οποίες θα εφαρμοσθούν διορθώσεις σε όλο το πρόσωπο,
μέσω της χρήσης εξειδικευμένων προϊόντων μακιγιάζ. Τα do's και τα dont’s στο
επαγγελματικό μακιγιάζ,

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/11/2018
1.00 μ.μ.
ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΑΚΗΣ Nail Artist - Εκπαιδευτής. Εργάστηκε ως ιδιοκτήτης επιχείρησης περιποίησης άκρων από το 2002 έως και το 2014.
Έχει διατελέσει μέλος πρωτοβάθμιων & δευτεροβάθμιων επιτροπών
και πειθαρχικών συμβουλίων πολλών Δήμων της Αττικής, για το
επάγγελμα του τεχνίτη νυχιών. Επίσης, συμμετείχε το 2013 σε ομάδα εργασίας του
Υπουργείου Υγείας, για το νέο υγειονομικό κανονισμό των καταστημάτων περιποίησης
άκρων. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως εκπαιδευτής ΙΕΚ και τεχνικός σύμβουλος
στην FarmaVitaGR.
ΧΡΑΜΠΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Nail Artist – Βοηθός Ποδολόγος. Ασχολείται
με την περιποίηση άκρων από το 2009. Έχει παρακολουθήσει πολλά
σεμινάρια, πάνω στις τεχνικές nail art και έχει άρτια κατάρτιση στην
Ποδολογία. Συνεχίζει να ενημερώνεται, για οποιαδήποτε νέα τάση
και τεχνοτροπία στον χώρο της Ονυχοπλαστικής και της Ποδολογίας.

Θέμα: «OI ΕΞΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΤΟ GEL ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ»
Δύο έμπειροι επαγγελματίες στον χώρο του nail design, αναλύουν, παρουσιάζουν και
συμβουλεύουν. Να διαλέξουμε gel ή ακρυλικό; Ποιες είναι οι κατηγορίες των gel και
οι ιδιότητές τους; Οι βασικοί λόγοι που δεν στρώνει καλά το gel στην ονυχοπλαστική
και έξι τρόποι που μας βοηθούν να αποφύγουμε τα προβλήματα και να διορθώσουμε
την εφαρμογή του gel.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/11/2018
3.00 μ.μ.
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Είναι επαγγελματίας Make-up Artist, με
εξειδίκευση στα Special Effects & στο Creative Make-up. 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: «GO TO BOLD METALLIC FASHION WORLD»
Η νέα τάση στο μακιγιάζ, δημιουργεί φίνες λάμψεις και εντυπωσιάζει με εκπληκτικές
εντάσεις. Ο Mua της Kryolan, Γιώργος Κεραμίδας, σε αυτή την παρουσίαση εξηγεί
τις τεχνικές για να δημιουργήσετε υπέροχα Eye Metallic Look. Δείτε πως τα Pure
Pigments Metallic, μεταμορφώνονται σε υγρές μεταλλικές υφές και δημιουργούν
άψογο αποτέλεσμα στα χείλη και στο σώμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/11/2018
4.00 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: «ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ - ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ NAIL DESIGN»
Μέχρι χθες «απαγορευμένες» ή ανορθόδοξες πρακτικές ή τεχνικά «αδύνατα»
πρωτόκολλα, ξετυλίγονται μπροστά μας και εντάσσονται στο καθημερινό τεχνικό
μας οπλοστάσιο! Δείτε πως θα κάνουμε τα ημιμόνιμα μας να διαρκούν 12 και πλέον
εβδομάδες, τεχνητά νύχια χωρίς ακρυλικό ή gel, βερνίκια να αποδίδουν χρωματικά
με ένα πέρασμα και να διαρκούν πολλές μέρες! Acrygel χωρίς.....acrygel και πως να
αγοράζετε δεκάδες ημιμόνιμα χρώματα, με λίγα ευρώ!

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/11/2018
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 5/11/2018
11.00 π.μ.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
BALASSO ANTONIO International Hairstylist. Είναι Brand
Ambassador της εταιρίας Echosline Professional, παθιασμένος με
αυτό που κάνει και με μια εμπειρία στον χώρο της κομμωτικής, πάνω
από 30 χρόνια. Τελειοποίησε την πολυετή εκπαίδευσή του, στο Λονδίνο. Έπειτα γύρισε
στη χώρα καταγωγής του, την Ιταλία και συγκεκριμένα στην Βιτσέντζα, όπου ήταν για
χρόνια εκπαιδευτής στη δική του ακαδημία. Είναι τεχνικός της εταιρίας Echosline, από
το 2013. Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια και show σε παγκόσμιο
επίπεδο και έχει σταθεί δίπλα σε πολλούς καταξιωμένους hairstylists. Το πάθος, η
εμπειρία και η αμεσότητά του προς τους κομμωτές, κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, τον
κατατάσσουν σε έναν από τους μοναδικούς και αγαπητούς hairstylists του είδους του.

Θέμα: «ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ & ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ 2018-2019»
Τι θα επικρατήσει τον Χειμώνα σε χρώματα και κουρέματα; Όλες οι νέες τάσεις,
όπως τις έχουν προτείνει οι σημαντικότεροι hairstylists του εξωτερικού, σε ένα
τρίωρο σεμινάριο!!!

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/11/2018
3.00μ.μ.
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωμ. Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ… ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΜΑΣ!»
Αναφορά σε βλάβες του δέρματος, μέσα από την ματιά και συμβολή
του Ποδολόγου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/11/2018
4.00μ.μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Nail Artist – Εκπαιδεύτρια που
από μικρή ηλικία παρουσιάσε μεγάλο ενδιαφέρον για τις καλές
τέχνες. Το 2013 λαμβάνει το πρώτο της πτυχίο Ονυχοπλαστικής
και βάζει στόχο να γίνει μια από τις καλύτερες τεχνίτριες και nail
designers στην Ελλάδα. Τον αμέσως επόμενο χρόνο, λαμβάνει την πρώτη της πιστοποίηση στο Nail Design. Από τότε μέχρι και σήμερα, όχι μόνο έχει διακριθεί στον τομέα
της, αλλά πλέον διευθύνει επιτυχώς την E.Mi School Greece, όντας η Διευθύντρια της
σχολής και ταυτόχρονα Εκπαιδεύτρια στην Ελλάδα, διοργανώνοντας και διεξάγοντας
σεμινάρια μανικιούρ, ονυχοπλαστικής και nail art design σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
Ηράκλειο Κρήτης. Επαναπιστοποιεί τις γνώσεις της, κάθε χρόνο στη Ρωσία.

Θέμα: «ΜΟΔΑ – ΣΤΥΛ & NAIL DESIGN!»
Σας προσκαλούμε στον όμορφο και μοντέρνο κόσμο του Nail Art Design! Θα παρουσιαστούν σχέδια τα οποία φοριούνται στους μεγαλύτερους οίκους Μόδας, σε τρεις παγκόσμιες πρωτεύουσες Παρίσι, Μόσχα, Σεούλ, μέσα από οποία μπορείτε πάντα να βρείτε αυτό
που σας ταιριάζει, σύμφωνα με την τελευταία τάση της μόδας... Be Always in Trend!!!

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/11/2018
5.00μ.μ.
HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018»
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «DATA TYPE - ATELIER DE BEAUTE»
Θέμα: «EDITORIAL CATWALK MAKE-UP»
Το μακιγιάζ είναι ένα βασικό στοιχείο σε κάθε look πασαρέλας, το οποίο καλείται
να αναδείξει την αισθητική του δημιουργού, ανάλογα με το κάθε ρούχο. Το ζητούμενο είναι μέσω του make-up να διηγηθούμε μια ιστορία, να προκαλέσουμε
μια εναλλακτική πραγματικότητα ή απλά να προξενήσουμε κάποιο συναίσθημα!
Η Καλλιτεχνική ομάδα του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE – ATELIER DE
BEAUTE, σας καλεί να απολαύσετε μοναδικές δημιουργίες, σε ένα ζωντανό show
επί σκηνής, να αποδράσετε στις μεγάλες διεθνείς πασαρέλες και να εμπνευστείτε
από τις νέες τάσεις στο μακιγιάζ, το Body painting, το nail art και το hair styling,
που θα αποτελέσουν το κίνητρο για μια νέα αρχή επαγγελματικής επιτυχίας!
Συμμετέχουν οι χορευτικές ομάδες: Amaroses Troupe και Somnia Troupe.
Χορογραφίες & κουστούμια: Καλυψώ Μάνη
Τα πάντα για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται κινητήριο δύναμη, έτσι και το Συνέδριο
της BEAUTY έχει τους Χορηγούς του: Μέγας Χορηγός του 20ου Διεθνούς Επαγγελματικού Συνεδρίου της «BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018» είναι η εταιρεία

GEL.IT.UP

ενώ Χορηγοί είναι:

ATELIER DE BEAUTE-DATA TYPE
BRILLBIRD
STAR NAILS-SERGIO
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους Χορηγούς αλλά και να τους
συγχαρούμε για την απόφασή τους να στηρίξουν το Συνέδριο.

