ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
10:00

Σ
Α
Β
Β
Α
Τ
Ο

12:00

14:00
15:00
16:00
17:00
19:00

Κ
Υ
Ρ
Ι
Α
Κ
Η

Δ
Ε
Υ
Τ
Ε
Ρ
Α

10:00
11:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
19:00

10.00
11.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

18.00

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ»
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη σχολή EURODANCE
• «WELCOME COCKTAIL»
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ… ΔΙΝΟΥΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ»
ΠΑΤΕΣΤΗ ΕΛΕΝΗ Αισθητικός – Make up Artist - Καθηγήτρια
Θέμα: «ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Nail Designer and International Gold Educator
Θέμα: «ΟΡΘΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΕΣ!!!»
MEGUELLATI NORDINE Εκπαιδευτής Massage
Θέμα: «DEEP VEDIC MASSAGE»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 20.00)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΖΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ Hair Stylist
Θέμα: «LOVE GEOMETRY»
ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΑΡΜΕΝ Nail Designer – Ποδολόγος
Θέμα: «GREAT NAILS OF FIRE!!!»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΑΝΩ Καθηγήτρια Μακιγιάζ
Θέμα: «CONTOURING & STROBING - ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΥΦΙΚΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
AVDONINA SABINA Nail Art Designer – Ποδολόγος - Καθηγήτρια
Θέμα: «ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ NAIL DESIGN & ΤΑ ΝΕΑ NAIL EFFECTS»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ & ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΕΡΜΗΣ»
Θέμα: «ΚΟΜΜΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 20.00)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
MEGUELLATI NORDINE Εκπαιδευτής Massage
Θέμα: «AYURVEDIC MASSAGE»
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΠΕΤΥ Permanent Make up Expert
Θέμα: «ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΑ EXTENSION ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Make up artist - Καθηγήτρια
Θέμα: «ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2016 – ΧΕΙΜΩΝΑ 2017»
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΑ Τεχνικός Ποδολογίας - Nail Designer
Θέμα: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΝΥΧΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΕ ΧΕΡΙ ΜΕ ΟΝΥΧΟΦΑΓΙΑ»
HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2016»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATELIER DE BEAUTE - DATA TYPE
Θέμα: «CATS»
Παρουσίαση Face & Body Painting, Κομμωτικής & Nail Art, με θέμα το διάσημο μιούζικαλ “CATS”
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 19.00)

Όσοι θα συμμετέχουν και τις 3 ημέρες στο Συνέδριο,
θα πάρουν την Ειδική Βεβαίωση Συμμετοχής:
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2016

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

who is who

facebook@beautygreece.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11/2016
12.30μ.μ.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην τελετή Εγκαινίων του Συνεδρίου
της «BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2016» 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 5/11/2016
2.00μ.μ.
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Αισθητικός – Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος

Θέμα: «ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ… ΔΙΝΟΥΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ»
Η συμβολή του ποδολόγου στο χάος.
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11/2016
3.00μ.μ.
ΠΑΤΕΣΤΗ ΕΛΕΝΗ Αισθητικός – Make up Artist - Καθηγήτρια.
Αποφοίτησε ως αισθητικός από τα ΤΕΙ Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στο Los Angeles, αποκτώντας εξειδίκευση στο επαγγελματικό
μακιγιάζ και παίρνοντας τον τίτλο «Make up Instructor». Έχει
λάβει μέρος σε Διαγωνισμούς σε Ελλάδα και Εξωτερικό, αποσπώντας τίτλους και
διακρίσεις. Είναι Καθηγήτρια και ιδιοκτήτρια του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών
αισθητικής και μακιγιάζ “Crystal Beauty Studio & Studies”, με 20 χρόνια εμπειρίας. Τα τελευταία 9 χρόνια ασχολείται με το εμπόριο επαγγελματικών προϊόντων
ομορφιάς. Επίσης, είναι μόνιμη συνεργάτης της εκπομπής «Ελλάδος Εικόνες».

Θέμα: «ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
Τις ημέρες των γιορτών όλες οι γυναίκες θέλουν ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ
που να τις κάνει να ξεχωρίσουν. Η κυρία Πατεστή θα παρουσιάσει τα make
up trends που θα επικρατήσουν, αλλά και πολλά tips για το τέλειο μακιγιάζ,
στη σκηνή της BEAUTY.
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11/2016
4.00μ.μ.
ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Nail Designer and International Gold
educator. Εργάζεται στη βιομηχανία του Nail Design εδώ και 13
χρόνια σε συνεργασία με καταξιωμένα brands όπως Nail Creation,
Tammy Taylor κ.α. Έχοντας διδάξει σε εθνικό αλλά και σε διεθνές
επίπεδο σε χώρες όπως Ολλανδία, Μάλτα, Ιταλία, Ιρλανδία και ΗΠΑ, συνεχίζει
δυναμικά την πορεία του στον κόσμο του Acrylic Nail Design και της extreme
διακόσμησης σε υψηλά επίπεδα, προσφέροντας επαγγελματική εκπαίδευση και
αναβαθμίζοντας το επίπεδο κατάρτισης στην χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια είναι
επίσημος συνεργάτης και εκπαιδευτής της εταιρίας Infinity Nail Creations, αποκλειστικού αντιπροσώπου των προϊόντων Nail Creation.

Θέμα: «ΟΡΘΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΕΣ!!!»
Τοποθέτηση και αφαίρεση βερνικιού επαναστατικών προδιαγραφών, μέσα
σε μόλις 30 λεπτά, χωρίς καμία φθορά στο φυσικό νύχι! Επίδειξη εφαρμογής φυσικής ενίσχυσης νυχιού με gel, για εξοικονόμηση χρόνου και υψηλή
ποιότητα υπηρεσιών ονυχοπλαστικής!
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11/2016
5.00μ.μ.
MEGUELLATI NORDINE Εκπαιδευτής Massage. Από νεαρή
ηλικία εντυπωσιάστηκε από την προγονική παράδοση της Βεδικής φιλοσοφίας και αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στο Ayurvedic
massage και στην εξειδίκευση της θεραπείας, για την αρμονία
της ψυχικής και σωματικής ευεξίας. Ακολούθησε πλήρη εκπαίδευση στην πιο

διάσημη σχολή της Kannur, που οδήγησε στην απόκτηση Διπλώματος, αναγνωρισμένο από το Ινδικό κράτος. Είναι εισηγητής των μεγαλυτέρων συνεδρίων του
κόσμου, με εντυπωσιακές παρουσιάσεις που μαγεύουν το κοινό και τους μαθητές
του! Συνεργάτης φημισμένων σχολών της Γαλλίας και εξειδικευμένων κέντρων
Αισθητικής και spa, είναι περιζήτητος εκπαιδευτής σε πολλά κράτη της Ευρώπης.
Στην Ελλάδα, συνεργάζεται αποκλειστικά με τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ DATA
TYPE-ATELIER DE BEAUTE.

Θέμα: «DEEP VEDIC MASSAGE»
Ο αποκλειστικός συνεργάτης του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE –
ATELIER DE BEAUTE και φημισμένος εκπαιδευτής του Ayurvedic massage,
Nordine Meguellati, παρουσιάζει επί σκηνής μια καινοτόμο μέθοδο, εξειδικεύοντας τρεις παραδοσιακές τεχνικές. Η Marmatherapy, η Kalari Marma
και η Abhyanga, συντίθενται με πρωτότυπους ελιγμούς, πιέσεις και μαλάξεις, για να προσφέρουν την αρμονία αισθήσεων και ψυχής. Μια θεραπεία
massage, περιζήτητη στα μεγαλύτερα κέντρα Αισθητικής, αναγνωρισμένη
σε όλο τον κόσμο!

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2016
12.00μ.μ.
ΖΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ Hair Stylist. Περισσότερο από 8 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κομμωτικής, με συνεχής σπουδές, σεμινάρια
και live shows (Toni&Guy, Vidal Sassoon)! Ενδεικτικά, έχει
ολοκληρώσει με αριστεία την Vang School & Vang Academy, με
μετεκπαίδευση στη σχολή της Νίκης Λάκκα. Σπουδές στη Vidal Sassoon School
& Vidal Sassoon Academy Creative Salon, με βραβείο "Best Cut". Επίσης,
London Schoοl of Barbering "Cut and Shaving". Ο Νικόλας αγαπά τη γεωμετρία
και share the love!

Θέμα: «LOVE GEOMETRY»
Ο Νικόλας Ζούμας άρτι αφιχθής από τη Βρετανική πρωτεύουσα, λατρεύει
δυο πράγματα. Τα γεωμετρικά σχήματα και τη συμμετρία. Η αισθητική κατά
τους αρχαίους βρίσκεται στη συμμετρία, άρα στα σχήματα! Κατά τη διάρκεια
του κουρέματος, δημιουργούνται τρίγωνα, τετράγωνα και κύκλοι και η γεωμετρική ακρίβεια γίνεται εκκεντρισμός, πρωτοτυπία, ζωντάνια. Τα μαλλιά
αποκτούν κίνηση, ευελιξία, λάμψη, πάντα με βάση τις φυσικές αποχρώσεις,
ώστε να μην έχουμε υπερβολή, αλλά κομψότητα. Bob, straight lines, barber,
φιλαριστά, μύτες, τεχνικές που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και αναδεικνύουν το σχήμα του κάθε προσώπου, είναι το κλειδί της επιτυχίας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2016
1.00μ.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”. Αντιπρόσωπος Ελλάδος-Κύπρου της Αμερικάνικης Εταιρείας Προϊόντων Τεχνητών
Νυχιών “Young Nails”.

Θέμα: «GREAT NAILS OF FIRE!!!»
Color classics, neon, gothic romance, eternal sunshine, chrome obsession,
metals and mirrors, αλλά και pale shades & clear stamping. Καυτό Φθινόπωρο και Χειμώνας!!! Ξεχάστε τα καύσιμα για φέτος… Οι τάσεις φέρνουν
καύσωνες!!!
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2016
3.00μ.μ.
ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΑΝΩ Καθηγήτρια Μακιγιάζ. Βρίσκεται ήδη στη
μέση της τρίτης δεκαετίας στο χώρο του επαγγελματικού μακιγιάζ
και συμπληρώνει φέτος 21 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
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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
γνώσεις της στο μακιγιάζ, να μεταδοθούν και στις νεότερες γενιές.

Θέμα: «CONTOURING & STROBING - ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΥΦΙΚΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
Επίδειξη των δύο πιο δημοφιλών τάσεων στο μακιγιάζ και τεχνικές και
συμβουλές για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού Νυφικού Μακιγιάζ, με τη
βοήθεια σύγχρονων προϊόντων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2016
4.00μ.μ.
AVDONINA SABINA Nail Art Designer & καθηγήτρια με έγκριτες σπουδές και πολυετή πείρα στον τομέα της ονυχοπλαστικής,
του Nail Art και της ποδολογίας. Γεννήθηκε και σπούδασε στη
Μόσχα. Είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος της "Indigo Nails
Lab", στην Ελλάδα, ιδιοκτήτρια της εταιρείας "SaNi Nails" και καθηγήτρια της
σχολής "Sanibeautyschool".

Θέμα: «ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ NAIL DESIGN ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ NAIL EFFECTS»
Οι κορυφαίες τάσεις του Nail Design και τα νέα Nail Effects, που κερδίζουν
την πρώτη θέση στα μεγαλύτερα nail salons του κόσμου! Μάθετε πρώτοι τα
μυστικά και τον σωστό τρόπο εφαρμογής τους.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2016
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 δημιουργιών.

Θέμα: «ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΑ EXTENSION ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ»
Παρουσίαση μιας νέας επαναστατικής τεχνικής στις εφαρμογές extension
βλεφαρίδων, που έχει σχεδιαστεί προκειμένου να δώσει στους πελάτες μία
όμορφη, φυσική εμφάνιση εφαρμογής βλεφαρίδων, με το αποτέλεσμα μίας
3D τεχνικής (Volume Lashes). Το αποτέλεσμα, ανάλογα με το τι θα επιλέξει
ο πελάτης, μπορεί να είναι φυσικό, κλασσικό ή κάτι περισσότερο από 3D.
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/11/2016
3.00μ.μ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Professional Make up Artist. Είναι
καθηγήτρια Μακιγιάζ στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Data Type Atelier de Beaute, με συμμετοχές σε Πανελλαδικούς και Διεθνείς Διαγωνισμούς. Σημαντικός σταθμός της διαδρομής της,
ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Μακιγιάζ στο Μόναχο το 2011, όπου κατέκτησε τη
δεύτερη θέση ανάμεσα σε 16 χώρες. Οι συνεργασίες της είναι πολλές και σημαντικές, τόσο σε τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές, όσο και σε επαγγελματικές
φωτογραφίσεις, fashion shows, αλλά και σε μεγάλα περιοδικά στον χώρο της
μόδας και της ομορφιάς.

Θέμα: «ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2016-ΧΕΙΜΩΝΑ 2017»
Το τμήμα «Τεχνολογίας Ενδύματος & Υποδήματος – Σχεδιαστή Μόδας του
Ι.Ι.Ε.Κ. DATA TYPE», με την καθηγήτριά του Ελένη Χριστοδούλου, μετά την
τεράστια επιτυχία και της προηγούμενης χρονιάς (νέα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ και ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ), παρουσιάζει επί σκηνής τις τάσεις της σαιζόν, σε Μακιγιάζ,
Κομμωτική, Νύχια και προσφέρει συμβουλές και προτάσεις Styling, από τον
γνωστό σχεδιαστή μόδας Λουκά Αλιφραγκή!
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/11/2016
4.00μ.μ.
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΑ Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού
Νυχιών και Ονυχοπλαστικής με 10ετη εμπειρία ως τεχνίτρια νυχιών, με γνώσεις αντιμετώπισης ασθενειών των ακρών, που έχουν
σκοπό τη βελτίωση της υγείας, αλλά και της εμφάνισης των νυχιών.

Θέμα: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΝΥΧΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΕ ΧΕΡΙ ΜΕ ΟΝΥΧΟΦΑΓΙΑ»
Παρουσίαση προετοιμασίας άκρου με ονυχοφαγία, αντιμετωπίζοντας τη φυσική υγρασία του χεριού-νυχιού. Δημιουργία βάσης, με σκοπό τη διευκόλυνση
της τεχνικής χτισίματος με builder gel.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/11/2016
12.00μ.μ.
MEGUELLATI NORDINE Εκπαιδευτής Massage. Έχει αφιερωθεί
εξ ολοκλήρου στο Ayurvedic massage για την αρμονία της ψυχικής
και σωματικής ευεξίας. Εκπαιδευμένος στην πιο διάσημη σχολή
της Kannur, με Διπλώμα, αναγνωρισμένο από το Ινδικό κράτος. Εισηγητής των μεγαλυτέρων συνεδρίων του κόσμου, με εντυπωσιακές παρουσιάσεις
που μαγεύουν το κοινό και τους μαθητές του! Συνεργάτης φημισμένων σχολών
της Γαλλίας και εξειδικευμένων κέντρων Αισθητικής και spa, είναι περιζήτητος εκπαιδευτής σε πολλά κράτη της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, συνεργάζεται αποκλειστικά
με τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ DATA TYPE-ATELIER DE BEAUTE.

Θέμα: «AYURVEDIC MASSAGE»
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DATA TYPE-ATELIER DE BEAUTE, με υπερηφάνεια παρουσιάζει τον αποκλειστικό της συνεργάτη, Nordine Meguellati, σε μια
θεαματική επίδειξη του Ayurvedic massage. Πρακτικό και διαδραστικό, αυτό
το είδος massage, γίνεται ανάρπαστο σε όλο τον κόσμο, για τα πολλαπλά
οφέλη του! Η απόλυτη εξειδίκευση της Βεδικής προγονικής παράδοσης, επί
σκηνής, για όλους όσους επιθυμούν να απογειώσουν το επάγγελμά τους!
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/11/2016
1.00μ.μ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΠΕΤΥ Permanent Make up Expert.
Έχει σπουδάσει Κομμωτική Τέχνη & Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής. Εκπαιδεύτηκε στη Γερμάνια, παίρνοντας τον τίτλο της
Permanent Make Up Expert, από την PUREBAU New Cosmetics,
της οποίας έχει την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Μετεκπαιδεύτηκε στο Επαγγελματικό Μακιγιάζ στην Ισπανία, στην EPRO Make Up School και ειδικεύτηκε στο
μακιγιάζ με αερογράφο. Επιπλέον, σπούδασε Body Tattoo στην Επίσημη Ακαδημία
Τατουάζ της Μεγάλης Βρετάνιας. Έχει την αντιπροσωπεία της NOUVEAU LASHES.
Έφερε στην Ελλάδα την καινοτόμα τεχνική προσθετικής φρυδιών της εταιρείας
BROW PERFECT και δείγμα της δουλειάς της έχει παρουσιάσει σε τηλεοπτικά
κανάλια. Διατηρεί τον Εκπ. Οργανισμό ARTISAN στη Β. Ελλάδα, με 34 χρόνια
λειτουργίας στον χώρο της Κομμωτικής και της Αισθητικής.

ΔΕΥΤΕΡΑ 7/11/2016
5.00μ.μ.
HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2016»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE
Θέμα: «CATS»
Οι γάτες του μεγαλύτερου θεατρικού μιούζικαλ, έρχονται για
να κατακλύσουν τη σκηνή της BEAUTY και να προσφέρουν ένα
ολοκληρωμένο μουσικοχορευτικό show. Η εκρηκτική συνάντηση
ΕΧTREME παρουσιάσεων FACE και BODY PAINTING, ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
και NAIL ART, που επιμελήθηκαν οι σπουδαστές και οι συνεργάτες
του πολυβραβευμένου Ομίλου, με τη μουσική και τις χορογραφίες
της Σχολής «Ζumba Fitness Ey zin Παιανίας», μας ταξιδεύουν σε
παραμυθένιες πολιτείες, για να απολαύσουμε όλοι μαζί μια γιορτή,
με επίσημες προσκεκλημένες όλες τις ειδικότητες της ομορφιάς!
Τα πάντα για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται κινητήριο δύναμη,
έτσι και το Συνέδριο της BEAUTY έχει τους χορηγούς του:
Μέγας Χορηγός του 18ου Διεθνούς Επαγγελματικού Συνεδρίου της
«BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2016» είναι η εταιρεία

GEL.IT.UP

ενώ χορηγοί είναι:
ATELIER DE BEAUTE - DATA TYPE
BRILLBIRD
JESSICA - AME
STAR NAILS - SERGIO
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς αλλά και να τους
συγχαρούμε για την απόφασή τους να στηρίξουν το Συνέδριο.

