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ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ»
• «ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ SHOW»
Ø SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ από το ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Θέμα: «PIN UP REFRESHING STYLE»
Ø SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ από το ΙΕΚ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Θέμα: «ΑΝΟΙΞΗ»
Ø SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ από το ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Θέμα: «ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ»
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη σχολή EURODANCE
• «WELCOME COCKTAIL»
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Αισθητικός – Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
BENNOUN INA PMU Master Trainer ΣΑΡΔΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Αισθητικός – PMU Master Trainer
Θέμα: «ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Nail Artist – Εκπαιδεύτρια Ονυχοπλαστικής & Nail Art
Θέμα: «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΜΕ GEL»
24ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Προκριματικός για τον 30ο ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «INTERNATIONAL MASTERS’ AWARD MAKE-UP 2017»
Θέμα: «BOHEMIAN FANTASY»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE
Θέμα: «ΜΠΡΟΝΖΕ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ, ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ»
ANTONY BUCKLEY Nail Artist - Εκπαιδευτής ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ Nail Artist – Beauty Expert
Θέμα: «ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ - ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ!»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΤΕΣΤΗ ΕΛΕΝΗ Αισθητικός – Make-up Artist - Permanent Make Up
Θέμα: «MICROBLADING NEW TECHNIQUE WITH BLADE OMBRE AND SHADING»
ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΑΡΜΕΝ Nail Designer – Ποδολόγος
Θέμα: «POURING – H ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΜΑΓΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ & ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΕΡΜΗΣ»
Θέμα: «ΚΟΜΜΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΙΛΗ Αισθητικός – Καθηγήτρια Αισθητικής
Θέμα: «ΜΑΣΑΖ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΣ & ΟΜΟΡΦΟ ΣΩΜΑ!»
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Make-up Artist – Εκπαιδεύτρια Ημιμόνιμου Μακιγιάζ
Θέμα: «MICROBLADING ΦΡΥΔΙΩΝ – ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ!»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗ ΤΕΤΑ Αισθητικός – Nail Artist - Καθηγήτρια ΚΑΤΣΙΦΑ ΑΘΗΝΑ Nail Artist – Καθηγήτρια
Θέμα: «AQUARIUM NAILS – AEGEAN SEA 2017»
ΨΩΜΑ ΕΛΕΝΑ Make-up Artist - Καθηγήτρια
Θέμα: «SUMMER MAKE-UP TRENDS 2017»
HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «BEAUTY GREECE ΑΝΟΙΞΗ 2017»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE
Θέμα: «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ!»
Εντυπωσιακό show με ολοκληρωμένα styling & καλοκαιρινή διάθεση!
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 7.00μ.μ.)

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2017

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

who is who
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2017
12.30μ.μ.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην τελετή Εγκαινίων του Συνεδρίου της
BEAUTY GREECE ΑΝΟΙΞΗ 2017 και να παρακολουθήσετε:
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ»
• «ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ SHOW»

Ø SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ από το ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Θέμα: «PIN UP REFRESHING STYLE»
Παρουσίαση χτενισμάτων και μακιγιάζ με έμπνευση από την δεκαετία του ’50.

Ø SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ από το ΙΕΚ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Θέμα: «ΑΝΟΙΞΗ»
Παρουσίαση χτενισμάτων σύμφωνα με τις τάσεις της εποχής.

Ø SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ από το ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Θέμα: «ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ»
Παρουσίαση χτενισμάτων εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα και τα αγάλματα.
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη σχολή
EURODANCE (Πατησίων & Φερρών 2, Αθήνα,
τηλ. : 2108233866, 2108221525)

• Θα ακολουθήσει «Welcome Cocktail».
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2017
2.00μ.μ.
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Αισθητικός - Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου
Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
Μια αναφορά στις αλλοιώσεις των νυχιών και η φροντίδα αυτών.
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2017
3.00μ.μ.
ΣΑΡΔΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Πτυχιούχος αισθητικός – International PMU
Master Trainer, με 18 χρόνια εμπειρία και βάση την Ελλάδα. Ειδικεύεται στις τεχνικές του Ημιμόνιμου Μακιγιάζ και της αφαίρεσής
του, των Extension Βλεφαρίδων και του Body Tattoo. Από το 2001,
διδάσκει σε δημόσιες σχολές Επαγγελματικό Μακιγιάζ και Ποδολογία. Είναι επιτυχημένος ομιλητής σε διεθνή συνέδρια αισθητικής, εκπροσωπώντας το Σωματείο
Αισθητικών Ελλάδας. Μέλος της Cidesco Ελλάδας και της Ειδικής Επιστημονικής
Επιτροπής Πιστοποιήσεων.
BENNOUN INA International PMU Master Trainer, με περισσότερα
από 16 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του micro pigmentation και
συνεργασίας με δερματολόγους και πλαστικούς χειρούργους. Ειδικεύεται στο 3D σχέδιο θηλής για ασθενείς με καρκίνο του μαστού
και το ρετουσάρισμα των ουλών, κάτι που έχει κάνει την παρουσία
της απαραίτητη, σε πολλά διεθνή συνέδρια αισθητικής.
Θέμα: «ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρουσίαση από 2 International PMU Master Trainers.
Σημαντικές πληροφορίες και συμβουλές που πρέπει να ακολουθήσετε, για εξαιρετικά
αποτελέσματα στις Παραϊατρικές Εφαρμογές με Ημιμόνιμο Μακιγιάζ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2017
3.45μ.μ.
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Nail Artist – Εκπαιδεύτρια Ονυχοπλαστικής & Nail Art. Επίσημη Eκπαιδεύτρια και συνεργάτης της Mystic
Nails για την Ελλάδα, μετά την μετεκπαίδευσή της στα κεντρικά
γραφεία της εταιρείας, στην Ουγγαρία. Με πολυετή εμπειρία και
μεγάλη αγάπη τόσο για την ονυχοπλαστική όσο και για το nail art, με πολλά σεμινάρια
μετεκπαίδευσης στο βιογραφικό της, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Θέμα: «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΜΕ GEL»
Παρουσίαση μιας νέας τεχνικής για χτίσιμο γαλλικού (αντίστροφη τοποθέτηση), με τη
χρήση καινοτόμων χρωματιστών Builder gel, τα οποία σας βοηθούν να βελτιώσετε
την τεχνική σας, να γλιτώσετε χρόνο και να κερδίσετε τον θαυμασμό για το άψογο
αποτέλεσμα στα νύχια της πελάτισσάς σας.

facebook@beautygreece.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2017
4.30μ.μ.
24ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΑΓΓ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Θέμα: «Bohemian Fantasy»
Μακριά φορέματα, πλεκτά, τζιν, έθνικ σχέδια και ντύσιμο που
είναι εμπνευσμένο από το στυλ των hippies και των gypsys. Το
“Boho” στυλ, στα καλύτερά του! Εμφανίσεις αντισυμβατικές και ξεχωριστές, μακριά
από κανόνες και συμβιβασμούς! Μαλλιά και μακιγιάζ όσο πιο φυσικά γίνεται. Η φυσικότητα είναι η λέξη κλειδί. Τώρα είναι η σειρά των Διαγωνιζόμενων να αντλήσουν
έμπνευση από το διάσημο φεστιβάλ Coachella και να δημιουργήσουν το απόλυτο
“Bohemian Look”. Πρέπει να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη και να μας
εντυπωσιάσουν!! Για να ανταποκριθούν στην πρόκληση του 24ου Πανελλήνιου
Διαγωνισμού Μακιγιάζ, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ένα look ξεχωριστό και
να δημιουργήσουν ένα μακιγιάζ ανάλαφρο και παιχνιδιάρικο, σχεδόν φυσικό.
Ενώ καλούνται να διασκεδάσουν με την υλοποίηση του θέματος, παράλληλα πρέπει
να αποδώσουν υψηλό βαθμό δημιουργικότητας και λεπτομερή εργασία! Ο νικητής
προκρίνεται και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 30ο Διεθνή Διαγωνισμό
«International Masters’ Award Make-up 2017», στο Μόναχο της Γερμανίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5/2017
12.00μ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ATELIER DE BEAUTE - DATA TYPE
Θέμα: «ΜΠΡΟΝΖΕ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ, ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ, ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ»
Κάντε τους πάντες να αναρωτιούνται πότε προλάβατε να αποκτήσετε ηλιοκαμένη
όψη! Παρουσίαση επί σκηνής του τρόπου για να αποφύγετε τις ακτίνες του ήλιου,
αλλά συγχρόνως να έχετε υπέροχο χρυσαφένιο μαύρισμα και σαγηνευτικό βλέμμα,
με τις σωστές αποχρώσεις για τις βραδινές σας εξόδους! Διώξτε τη μελαγχολία του
χειμώνα και υποδεχτείτε το Καλοκαίρι, ανεξάρτητα αν η επιδερμίδα σας είναι λευκή
ή μελαχρινή. Μπρονζέ μακιγιάζ βήμα - βήμα, υπέροχες δημιουργίες για όλους
τους τύπους της επιδερμίδας και για όλες τις γυναίκες που θέλουν να ξεχωρίζουν!
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5/2017
1.00μ.μ.
ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ Nail Artist - Beauty Expert / CEO of NYXI-NYXI,
Perfect Touch & AME Cosmetics. Καταξιωμένη τεχνίτρια νυχιών,
έχει συνεργαστεί με τα εξώφυλλα των καλύτερων περιοδικών
μόδας, ενώ δουλειές της εμφανίζονται σε πολλά editorials και διαφημίσεις περιοδικών. Εκτός από μία έμπειρη τεχνίτρια νυχιών, η Άννα Αλμπάνη είναι
μια εξειδικευμένη σύμβουλος ομορφιάς που συχνά παρουσιάζει στην τηλεόραση
εντυπωσιακά θέματα που αφορούν στο χώρο της μόδας. Στην πελατεία της αριθμεί
μια μεγάλη λίστα από διασημότητες, αφού είναι από τις πιο αξιόπιστες τεχνίτριες στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
BUCKLEY ANTONY Nail Artist - Εκπαιδευτής. Με πείρα 24 ετών
στο χώρο των άκρων, ο Antony δικαίως θεωρείται ως ένας από τους
καλύτερους nail artists και εκπαιδευτές παγκοσμίως. Οι πρωτιές και οι
διακρίσεις του, σε διαγωνισμούς ανά τον κόσμο είναι εντυπωσιακές.
Πλέον, είναι Υπεύθυνος Εκπαίδευσης για την Ευρώπη, στο δυναμικό
της Hand & Nail Harmony.
Θέμα: «ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ - ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ!»
Καλωσορίστε την επανάσταση, στα συστήματα ενίσχυσης νυχιών. Το νέο σύστημα,
συνδυάζει μόνο τα καλύτερα στοιχεία ακρυλικών και hard gels – χωρίς οσμές, χωρίς
να στεγνώνει μέχρι να πολυμεριστεί, χωρίς να «τρέχει» και χωρίς αίσθημα καύσου.
Εύκολη και «ελαφριά» τοποθέτηση με μέγιστη αντοχή. Αλλάζουν τα πάντα στην βιομηχανία των άκρων. Ξανά!
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5/2017
3.00μ.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

who is who
Καθηγήτρια και ιδιοκτήτρια του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών αισθητικής και
μακιγιάζ “Crystal Beauty Studio & Studies”, με 23 χρόνια εμπειρίας.
Θέμα: «MICROBLADING NEW TECHNIQUE WITH BLADE OMBRE AND SHADING»
Η τεχνική Microblading είναι η τελευταία μέθοδος για τη συμπλήρωση φρυδιών. Οι
τρίχες που δημιουργεί είναι λεπτές, όμορφες και δεν ξεχωρίζουν από το πραγματικό
φρύδι. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά και διαρκούν έως 2 χρόνια. Η διαδικασία
για να ολοκληρωθεί το κάθε φρύδι διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Μοναδικό αποτέλεσμα
σε τρία στάδια: δημιουργία τρίχας, φωτοσκίασης και σβησίματος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5/2017
4.00μ.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”. Έχει διατελέσει κριτής σε
Διεθνείς και Εθνικούς διαγωνισμούς και είναι αντιπρόσωπος Ελλάδος – Κύπρου, της
Αμερικάνικης Εταιρείας Προϊόντων Τεχνητών Νυχιών “YOUNG NAILS”.
Θέμα: «POURING – H ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΜΑΓΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ»
Μια δέσμη νέων ιδεών, νέων προσεγγίσεων και μια τελείως διαφορετική τεχνική
φιλοσοφία, συνιστούν σήμερα την τελευταία λέξη του nail design, που έρχεται να
τινάξει τη σκόνη του χρόνου απ’ όσα ξέραμε. Να πασπαλίσει με μαγική σκόνη και
άπειρες επιλογές και δυνατότητες, το τεχνικό μας οπλοστάσιο και να διαμορφώσει
μια τελείως διαφορετική και νέα πραγματικότητα!!! Pouring, και όλα αλλάζουν!
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5/2017
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 και νυφικών δημιουργιών.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/5/2017
12.00μ.
ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΙΛΗ Αισθητικός – Καθηγήτρια Αισθητικής.
Συνεργάτης του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE – ATELIER
DE BEAUTE επί σειρά ετών. Μεταδίδει τις γνώσεις της, με την πολύχρονη εμπειρία της, στους σπουδαστές του ομίλου και δημιουργεί
επιτυχημένους επαγγελματίες. Συμμετέχει σε πολλά Συνέδρια και παρουσιάσεις,
ως εισηγήτρια, ενώ δεν παύει ποτέ να εξελίσσει την τέχνη της και να παρακολουθεί
σεμινάρια και νέες μεθόδους στο εξωτερικό, για τη διατήρηση της ομορφιάς, αλλά
και της ευεξίας του ανθρώπινου οργανισμού.
Θέμα: «ΜΑΣΑΖ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΣ & ΟΜΟΡΦΟ ΣΩΜΑ»
Προετοιμαστείτε να καλωσορίσετε το Καλοκαίρι στις παραλίες, απαλλαγμένες
από κυτταρίτιδα, με το κατάλληλο μασάζ. Παράλληλα, η κα Διαλεκτάκου Κυράννη
(Διατροφολόγος – Διαιτολόγος ΜSc Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών), συνεργάτης του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, σας συμβουλεύει σχετικά με τους
συνδυασμούς τροφών που είναι κατάλληλοι για να βελτιώσετε την εμφάνιση και
την υγεία του σώματός σας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/5/2017
1.00μ.μ.
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Make-up Αrtist – Εκπαιδεύτρια
Ημιμόνιμου Μακιγιάζ. Ειδικεύεται στην εκπαίδευση του Ημι-μόνιμου
τατουάζ και είναι γνωστή για το “λέω όλα τα μυστικά μου" στυλ.
Ξεκίνησε ως part-time make-up artist στο Λονδίνο ενώ έκανε το
Μεταπτυχιακό της στα Διεθνή Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά. Από τότε, σε διάστημα 19 χρόνων έχει πληθώρα εμπειριών από το make-up και ως τεχνίτρια αλλά και
ως διεθνής εκπαιδεύτρια. Έχει κερδίσει διεθνείς διαγωνισμούς και έχει εκπαιδευτεί
από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας του εξωτερικού. Σήμερα είναι επικεφαλής εκπαιδεύτρια της “Dermagraph” και “Goldeneye”, σε Ευρώπη και Αμερική,
στη μέθοδο του Microblading. Έχει αναπτύξει νέες τεχνικές για λογαριασμό των
παραπάνω εταιρειών, όπως το σύστημα εκπαίδευσης “Microblading Dermascale”,
που απευθύνεται ακόμα και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, τα "Candy Lips"
και το “Accubrow” (νέα τεχνική μέτρησης φρυδιών).
Θέμα: «MICROBLADING ΦΡΥΔΙΩΝ – ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ!»
Το microblading φρυδιών είναι μια νέα, δημοφιλής και κερδοφόρος μέθοδος, αλλά,
μόνο όταν γίνει σωστά! Σαν τεχνική φαίνεται εύκολη όμως στην πραγματικότητα
είναι περίπλοκη και δύσκολη! Θα συζητήσουμε όλα όσα πρέπει να ξέρει και όλα
όσα πρέπει να αποφύγει μια μελλοντική τεχνίτρια, πριν αποφασίσει να ανακαλύψει
τον κόσμο του microblading!

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/5/2017
3.00μ.μ.
ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΛΗ ΤΕΤΑ Αισθητικός – Nail Αrtist – Καθηγήτρια.
Γεννήθηκε στην Καισαριανή. Στα 16 της παρακολούθησε μαθήματα
κομμωτικής, αισθητικής και μανικιούρ-πεντικιούρ. Δίπλα στο θρύλο
της εποχής στην περιποίηση των άκρων, την κυρία Λίζα από τη Βραζιλία, έμαθε όλα τα μυστικά. Τα μαγικά χέρια της και τις γνώσεις της δοκίμασαν και
λάτρεψαν πληθώρα καλλιτεχνών-επωνύμων όπως η Madonna, η Ρούλα Κορομηλά
κ.ά. Έχει συνεργαστεί με τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ κυκλοφορεί μηνιαία ένθετα
ομορφιάς και το δικό της βιβλίο «Όμορφη για πάντα». Σήμερα βρίσκεται με δύο
καταστήματα, στο Χαλάνδρι και στο Παγκράτι. Από το 2014, μεταδίδει τις γνώσεις
και την εμπειρία της στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ.
ΚΑΤΣΙΦΑ ΑΘΗΝΑ Nail Artist – Καθηγήτρια. Είναι απόφοιτος Κομμωτικής & Ονυχοπλαστικής-Περιποίησης Άκρων. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων, ενώ
δηλώνει ενθουσιασμένη με την περιποίηση νυχιών, γιατί είναι ένα δημιουργικό
επάγγελμα. Σταθμό στην καριέρα της αποτέλεσε η συνάντησή της με την Τέτα
Καμπουρέλη, με την οποία συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα για τεχνητά νύχια και nail art. Σήμερα εργάζεται και ως
καθηγήτρια στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ.
Θέμα: «AQUARIUM NAILS – AEGEAN SEA 2017»
Παρουσίαση της τεχνικής Aquarium Nails, που προέρχεται από την Αμερική &
αποτελεί το No1 top fashion nail design. Ως τεχνική δεν είναι τόσο διαδεδομένη
στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν διάφοροι τρόποι προκειμένου να
δημιουργηθεί. Η διακόσμηση είναι τόσο εντυπωσιακή που φαίνεται σαν παιχνίδι, ενώ
ο βαθμός δυσκολίας είναι αρκετά υψηλός. Ανάμεσα στα υλικά που χρησιμοποιούνται, είναι χρώματα σε υγρή μορφή, καθώς και διακοσμητικά στοιχεία, όπως glitter,
χαβιάρι και πέρλα, προκειμένου να αποδοθεί ένα εξόχως εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/5/2017
4.00μ.μ.
ΨΩΜΑ ΕΛΕΝΑ Make-up Αrtist – Καθηγήτρια. 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 σπουδές στο Los Angeles, 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 τραγουδιστών. Επιπλέον,
έχει συμμετάσχει σε επιδείξεις κορυφαίων σχεδιαστών κι έχει συνεργαστεί με την
αφρόκρεμα των ελλήνων φωτογράφων. Διδάσκει αποκλειστικά στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ,
τα μυστικά του επαγγελματικού μακιγιάζ.
Θέμα: «SUMMER MAKE-UP TRENDS 2017»
Παρουσίαση στη σκηνή του “Meeting Point” των νέων τάσεων στο μακιγιάζ, για το
Καλοκαίρι 2017. Υποδεχόμαστε τη φετινή θερινή σεζόν, με νέες αποχρώσεις και
νέες τεχνικές, για τις ηλιοκαμένες – και όχι μόνο – επιδερμίδες.
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/5/2017
5.00μ.μ.

HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«BEAUTY GREECE ΑΝΟΙΞΗ 2017»
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE
Θέμα: «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ!»
Ήλιος & θάλασσα! Πέτρα & φως! Extreme μακιγιάζ, υπέροχα body & face
painting, μας ταξιδεύουν σε μαγικούς και ονειρεμένους τόπους, αναδεικνύοντας
τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας μας και προβάλλοντας την τέχνη των ειδικοτήτων ομορφιάς! Το απέραντο γαλάζιο, τα σμαραγδένια νησιά μας και ο ήλιος,
μετουσιώνονται σε μακιγιάζ, κομμωτική και nail art, ενώ οι αέρινες στιλιστικές
δημιουργίες των σπουδαστών του τμήματος Τεχνικών Τεχνολογίας ενδύματος
- Σχεδιαστών Μόδας, συμβάλλουν για να απολαύσουμε ένα μοναδικό show,
ένα αλησμόνητο ταξίδι με οδηγό τον πολυβραβευμένο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ
DATA TYPE – ATELIER DE BEAUTE και την Καλλιτεχνική του Ομάδα.
Τα πάντα για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται κινητήριο δύναμη,
έτσι και το Συνέδριο της BEAUTY έχει τους χορηγούς του:
Μέγας Χορηγός του 24ου Διεθνούς Επαγγελματικού Συνεδρίου
της BEAUTY GREECE ΑΝΟΙΞΗ 2017, είναι η εταιρεία:

GEL.IT.UP

ενώ χορηγοί είναι:

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

