ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ - MEETING POINT
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ»
• «ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ SHOW»
Ø «SHOW BODYPAINTING» από το «Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ»
Θέμα: «WE LOVE COLOR & SHAPES»
Ø «SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ-ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ & NAIL ART» από το «ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΕΛ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗ»
Θέμα: «GLAM CHRISTMAS ELVES»
• «WELCOME COCKTAIL»
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ… ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΜΑΣ!»
ΜΠΙΡΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Make-up Expert
Θέμα: «CHRISTMAS BOLD METALLIC MAKE-UP!»
TELMANOVA ANNA Nail Artist - Εκπαιδεύτρια
Θέμα: «BALLERINA NAILS ΜΕ ACRYGEL & ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GEL»
ΤΑΚΑΡΩΝΗ ΚΟΡΙΝΝΑ Make-up Artist - Εκπαιδεύτρια
Θέμα: «SUPER GLAM MAKE-UP LOOK»
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 2018/2019»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ Nail Artist - Educator
Θέμα: «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΠΑΛΕΣ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ; ΟΧΙ ΜΟΝΟ! ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΣΑΣ!»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1 «BEAUTY TRAINING CENTER»
Θέμα: «TRENDS 2019 - ΤΗΕ ULTIMATE MAKE OVER SHOW»

16:00
17:00

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)
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ΤΖΟΜΑΑ ΑΝΝΑ Αισθητικός – PMU Artist
Θέμα: «MICROBLADING TATOO ΦΡΥΔΙΩΝ – LASH LIFT»
ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΑΝΩ Καθηγήτρια Μακιγιάζ
Θέμα: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ»

13:00

ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΝΑ Εναλλακτική Θεραπεύτρια
Θέμα: «THAI YOGA MASSAGE & YOGA STRECH MASSAGE»
ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Nail Artist & Educator – Αισθητικός – Make-up Artist
Θέμα: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ NAIL ART»

14:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

15:00

GROSU VICTORIA Pro Make-Up Artist & Trainer
Θέμα: «COLOUR MAKE-UP»

16:00

«SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ – ΜΑΚΙΓΙΑΖ» & «HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»
από την ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
σε συνεργασία με τον «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE»
Θέμα: «ΚΟΜΜΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ»
Εντυπωσιακές ολοκληρωμένες εμφανίσεις σε κουπ, χτενίσματα styling & μακιγιάζ, για τον Χειμώνα 2019!
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 1/12/2018
12.00 μ.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην τελετή Εγκαινίων του Συνεδρίου
της «BEAUTY MACEDONIA ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018» και να παρακολουθήσετε:
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ»
• «ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ SHOW»
«SHOW BODYPAINTING» από το «Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ»
Θέμα: «WE LOVE COLOR & SHAPES»
Παρουσίαση ενός συνόλου από Creative Body Painting,
κατά την οποία θα παρακολουθήσετε το «minimal πάντρεμα χρωμάτων
και σχημάτων».
«SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ-ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ & NAIL ART»
από το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗ»
Θέμα: «GLAM CHRISTMAS ELVES»
Voulgari Academy presents… Hairstyling, Make-up and Nail Art Χειμώνας
2019.
• Θα ακολουθήσει «WELCOME COCKTAIL».
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/12/2018
2.00 μ.μ.
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος.
Θέμα: «ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ… ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΜΑΣ!»
Αναφορά σε βλάβες του δέρματος, μέσα από την ματιά και
συμβολή του Ποδολόγου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/12/2018
3.00 μ.μ.
ΜΠΙΡΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Make-up Expert, με πολυετή εμπειρία
στον χώρο του επαγγελματικού μακιγιάζ και εξειδίκευση στον
τομέα του fashion & air brush make-up. Οι συνεργασίες της
περιλαμβάνουν οίκους μόδας και μακιγιάζ πασαρέλας, φωτογραφίσεις μόδας και νυφικού μακιγιάζ, θεατρικές παραστάσεις,
face & body painting. Διδάσκει τεχνικές high definition &
αερογράφου σε σεμινάρια, ως αποκλειστικός συνεργάτης της Κryolan Ηellas.
Θέμα: «CHRISTMAS BOLD METALLIC MAKE-UP!»
Τι απαιτούν τα ρεβεγιόν φέτος; Ποιο είναι το απόλυτο trend look της σεζόν; Η
mua της Kryolan Μαργαρίτα Μπίρδα, σας παρουσιάζει εξειδικευμένες τεχνικές
και προϊόντα για τα φετινά ρεβεγιόν. Οι εντυπωσιακές Pure Metallic λάμψεις
συναρπάζουν και διαρκούν, σε συνδυασμό με το Mixing Medium, ενισχύοντας τα κλασικά look με χρωματικές εντάσεις και λεπτές υφές. Η παλέτα των
χρωμάτων της Μαργαρίτας, δημιουργεί αντιθέσεις και luxurious ατμόσφαιρα,
ενώ το ύφος καθορίζεται από φουτουριστική υπερβολή, σε σχέδια και σχήματα.

Καναδά, στην Αγγλία, με εξειδίκευση στα special effects και στη Σουηδία,
ενώ τελευταία παρακολούθησε το MASTER CLASS του Mario Dedivanovic.
΄Εχει εργαστεί σε θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες, μουσικά
video clips. Επίσης, έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες, αναλαμβάνοντας
διαφημιστικές καμπάνιες, φωτογραφίσεις, πασαρέλα και η ειδίκευσή της είναι
το extreme make-up. Τέλος, ασχολείται με τα social media ως COREINNA και
είναι εκπαιδεύτρια στον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ DATA TYPE.
Θέμα: «SUPER GLAM MAKE-UP LOOK»
Το νέο αστέρι στο χώρο του μακιγιάζ με χιλιάδες followers, η Coreinna, θα μας
εντυπωσιάσει με τις φρέσκιες ιδέες της, που αποτυπώνονται στο super Glam
μακιγιάζ, το οποίο θα παρουσιάσει βήμα-βήμα επί σκηνής. Ποικιλία έντονων
χρωμάτων, λάμψεις και γυαλάδες, βρίσκουν τον τέλειο καμβά στο πρόσωπο της
Μiss Young 2018, Ραφαέλας Καλομοίρη. Οι τεχνικές που εφαρμόζει, έρχονται
κατ’ ευθείαν από τον προσωπικό make-up Artist της Kim Kardasian, «Make-up
by Mario», καθώς και από μια από τις μεγαλύτερες σχολές παγκοσμίως, την
ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE-PARIS. Παράλληλα, η καταξιωμένη make-up Artist, Τζένη Σούρδη, θα παρουσιάσει με μοντέλο την πρώτη
νικήτρια των καλλιστείων 2017, Χριστίνα Γκορίτσα, μια εναλλακτική άποψη του
GLAMOUROUS MAKE UP.
Επιμέλεια Hairstyling: Hair Plus Academy.

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/2018
12.00μ.
ΤΖΟΜΑΑ ΑΝΝΑ Επαγγελματίας Αισθητικός, απόφοιτος των
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί στα μεγαλύτερα κέντρα
ομορφιάς της Θεσσαλονίκης, με πολλά χρόνια εμπειρίας στο
χώρο της ιατρικής αισθητικής και της μόνιμης αποτρίχωσης. Η
ίδια δηλώνει, ότι έχει τη χαρά και την τιμή να συνεργάζεται με
την πιο γνωστή αλυσίδα καταστημάτων περιποίησης άκρων, ΝΥΧΙ ΝΥΧΙ Beauty
Lounge και να προσφέρει τις γνώσεις της σε νέες υπηρεσίες αισθητικής,
δίνοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση ομορφιάς.
Θέμα: «MICROBLADING TATOO ΦΡΥΔΙΩΝ – LASH LIFT»
Το ημιμόνιμο μακιγιάζ ή πιο σωστά η μικροχρωμάτωση (micropigmentation),
είναι μια αισθητική ειδικότητα, που στόχο έχει τη διόρθωση, τον καλλωπισμό και
την δημιουργία ισορροπίας ατελειών, με ημιμόνιμο τρόπο. Το Lash lift είναι μια
εναλλακτική θεραπεία ανόρθωσης των φυσικών βλεφαρίδων, η οποία κάνει τις
βλεφαρίδες πιο δυνατές, έντονες, με φυσική καμπύλη, τονίζοντας το βλέμμα. Δεν
ταλαιπωρεί τη φυσική τρίχα, δεν ερεθίζει τα μάτια και η διάρκεια της είναι έως και
2 μήνες. Πρόκειται για μια νέα βελτιωμένη τεχνική, η οποία είναι ασφαλής και
αποτελεσματική. Η κα Τζομάα θα παρουσιάσει τις δύο αυτές τεχνικές, on stage.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/12/2018
4.00 μ.μ.
TELMANOVA ΑΝΝΑ Ιδιοκτήτρια και Εκπαιδεύτρια της σχολής
NailsClub, διοργανώτρια μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων στον
ευρύτερο χώρο της ομορφιάς. Η 20ετής εμπειρία της στον χώρο
της αισθητικής άκρων, αποτελεί εγγύηση στις παρεχόμενες της
υπηρεσίες και συνετέλεσε στη δημιουργία της δικής της σειράς
προϊόντων ονυχοπλαστικής - CROCUS.
Θέμα: «BALLERINA NAILS ΜΕ ACRYGEL & ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GEL»
Παρουσίαση ενός Glamour Winter BabyBoomer design & εφαρμογή Gel με
ένα βήμα, για αρχάριους.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/2018
1.00 μ.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 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: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΝΥΦΙΚΟ
ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
Τεχνικές και συμβουλές για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού Νυφικού Μακιγιάζ,
με τη βοήθεια σύγχρονων προϊόντων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/12/2018
5.00 μ.μ.
ΤΑΚΑΡΩΝΗ ΚΟΡΙΝΝΑ (Coreinna). Έχει σπουδάσει Κοινωνική
Ανθρωπολογία, ενώ ξεκίνησε τη βασική της εκπαίδευση στο
μακιγιάζ, στην Ελλάδα στην ATELIER DE BEAUTE, αλλά και στην
Γαλλική Σχολή ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGEPARIS. Επιπλέον μαθήματα μακιγιάζ παρακολούθησε στον

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/2018
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 “Makeup Artist Workshop ZERVA”, όπου και διδάσκει. Σημαντικός

who is who
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 2018/2019»
Η κα Ζέρβα, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τη δική της πρόταση μακιγιάζ
για λαμπερά βραδινά look, σύμφωνα με τις τάσεις του Χειμώνα!
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/2018
4.00 μ.μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ Nail Artist – Nail Educator, με
εμπειρία πάνω από 10 χρόνια στη βιομηχανία των νυχιών,
ως τεχνίτρια και τα τελευταία 3 χρόνια ως εκπαιδεύτρια της
«Clarissa Nails Academy», για Ελλάδα-Κύπρο, και χιλιάδες
followers στα social media. Η μακρόχρονη εκπαίδευσή της, από
σημαντικούς nail artists του εξωτερικού, της Ιταλίας αλλά κυρίως της Ρωσίας,
την καθιστά μοναδική στο είδος της και μοναδικές τις γνώσεις και εμπειρίες,
που απέκτησε στα συνεχόμενα σεμινάρια μαζί τους. Κάτοχος διπλωμάτων και
νικήτρια Διαγωνισμών, σε Πανελλήνιο επίπεδο, αλλά και στο εξωτερικό, όπως
το «World of Nails» & «Nail Esthetique Life».
Θέμα: «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΠΑΛΕΣ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ; ΟΧΙ ΜΟΝΟ! ΠΛΕΟΝ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΣΑΣ!»
Candy Balls! Η νέα μόδα που ήρθε για να μείνει. Εύκολη, εντυπωσιακή και
πρωτότυπη τεχνική, για να λάμπετε και αυτές τις γιορτές, με τις πιο εντυπωσιακές διακοσμητικές μπάλες νυχιών. Σας περιμένουμε όλους, on stage!
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/2018
5.00 μ.μ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ TΟΥ Κ.Δ.Β.Μ.1
«BEAUTY TRAINING CENTER»
Συμμετέχουν: GROSU VICTORIA - Pro Make
Up Artist & Trainer - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ - Barber Trainer - ΝΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ- Εκπαιδεύτρια Κομμωτικής
- ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΤΖΕΝΗ - Καθηγήτρια Μακιγιάζ - ΚΙΚΗ ΚΑΡΓΑ - Εκπαιδεύτρια
Κομμωτικής - ΣΙΝΚΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Εκπαιδευτής Κομμωτικής.
Θέμα: «TRENDS 2019 - ΤΗΕ ULTIMATE MAKE OVER SHOW»
Έμπνευση, ενθουσιασμός, δημιουργικότητα και πλήθος πρωτοποριακών
τεχνικών είναι μόνο μερικά από αυτά που θα σας προσφέρει επί σκηνής, η
ομάδα του BTC. Make up, hairstyling, barbering trends του 2019, on stage.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/12/2018
11.30π.μ.
ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΝΑ Εναλλακτική Θεραπεύτρια. Έχει σπουδάσει στη Bologna εναλλακτικές τεχνικές, Ρinda Sveda,
Aromatherapy. Στη συνέχεια, συνέχισε τις σπουδές της στην
Ελλάδα με Βιοενεργειακά μασάζ, ΤΗΑΙ, ΤΗΑΙ ΥΟGA και
AYURVEDIC. ΄Εχει δουλέψει με εκλεκτή πελατεία στη Γερμανία, Γαλλία, Αλβανία, Ελλάδα, Κόσοβο και Μαυροβούνι. Εμφανίζεται συχνά
σε τηλεοπτικές εκπομπές και διατηρεί δικό της studio Massage, στο Κέντρο
των Τιράνων.
Θέμα: «THAI YOGA MASSAGE & YOGA STRECH MASSAGE»
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DATA TYPE – ATELIER DE BEAUTE, προσφέρει
στο κοινό του Συνεδρίου της BEAUTY, μια παρουσίαση δύο διαφορετικών μασάζ, από τη συνεργάτιδά του κα ΄Αννα Κατσέλη. Το YOGA STRECH MASSAGE,
είναι χαλαρωτικό και ανακουφίζει τους πόνους σε αυχένα, γόνατα και σπονδυλική στήλη. Βοηθά όσους εργάζονται πολλή ώρα σε καθιστική εργασία,
αθλητές και παιδιά με κακή στάση. Το YOGA THAI MASSAGE, προέρχεται από
την Ανατολική Ασία με ιστορία 5.000 χρόνων. Υποστηρίζει την καλή κυκλοφορία
του αίματος, το αναπνευστικό και γενικά την καλή ψυχική διάθεση. Επίσης,
λειτουργεί προληπτικά σε διάφορες ασθένειες.
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/12/2018
1.00 μ.μ.
ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Nail Artist & Educator - Αισθητικός
- Make-up Artist. Αποφοίτησε από το Τμήμα Αισθητικής του
Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και το 2008 δημιούργησε το δικό της Κέντρο
Αισθητικής, στην πόλη της Δράμας. Μετεκπαιδεύτηκε στην
Περιποίηση Άκρων και στο Nail Art. Χάρη στην εμπειρία της,
το 2014 ίδρυσε την εταιρία Somfis. Ως Nail Artist έχει συνεργαστεί με πολλές

τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και με Έλληνες σχεδιαστές μόδας.
Θέμα: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ NAIL ART»
Σε έναν χώρο όπως το Nail Art, όπου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, η ανάγκη
για συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση, κρίνεται κάτι παραπάνω από αναγκαία.
Θα δούμε λοιπόν μαζί όλες τις νέες τάσεις, τεχνικές step by step, αλλά και
“μυστικά”, τα οποία θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε ως Nail Artist.
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/12/2018
3.00 μ.μ.
GROSU VICTORIA Pro Make Up Artist & Trainer. Έχει σπουδάσει σε Μολδαβία, Γαλλία και Ρουμανία, μακιγιάζ, αισθητική
και τεχνικές πωλήσεων. Εργάστηκε ως μακιγιέρ στις εταιρείες
Chanel, Bourjois, Artdeco, Sephora, Matiz, Make up atelier,
Provg στην Mολδαβία, Γαλλία, Ρουμανία & Ελλάδα. Στη Γαλλία έχει συμμετάσχει σε πολλά catwalks. Παρακολουθεί συνεχώς πλήθος
σεμιναρίων στο εξωτερικό, από τους μεγαλύτερους γκουρού στον χώρο της
ομορφιάς. Ιδιοκτήτρια του ΚΔΒΙΜ BEAUTY TRAINING CENTER.
Θέμα: «COLOUR MAKE-UP»
Το να διαχειρίζεσαι το χρώμα, για έναν Make-up Artist, είναι σαν την υψηλή
ραπτική για έναν σχεδιαστή μόδας. Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί μια άψογη
επιδερμίδα γεμάτη λάμψη και φρεσκάδα, να δούμε τις σύγχρονες τεχνικές του
μακιγιάζ και τους σωστούς συνδυασμούς χρωμάτων, πώς να χρησιμοποιήσουμε
διάφορες υφές και χρήσιμα tips για μεγαλύτερη απόδοση του μακιγιάζ σας
στην φωτογραφία.

«SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ – ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
«HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»
ΔΕΥΤΕΡΑ 03/12/2018 - 4.00 μ.μ.
από την ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του
«ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
σε συνεργασία με τον «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΟΜΙΛΟ ATELIER DE BEAUTE – DATA
TYPE»
Θέμα: «ΚΟΜΜΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ»
Παρουσίαση μιας σειράς από μοντέρνες
εμπορικές, ανδρικές και γυναικείες
κουπ, καθώς επίσης και μια ποικιλία
βραδινών και νυφικών χτενισμάτων. Το
μακιγιάζ έχει αναλάβει η καλλιτεχνική
ομάδα του «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE».

Τα πάντα για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται κινητήρια δύναμη, έτσι
και το Συνέδριο της BEAUTY MACEDONIA, έχει τους Xορηγούς του:
Μέγας Χορηγός του Διεθνούς Επαγγελματικού Συνεδρίου της
«BEAUTY MACEDONIA ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018» είναι τα προϊόντα:

GEL.IT.UP
ενώ Χορηγοί είναι οι:

BRILLBIRD
COSMITAL
STAR NAILS - SERGIO
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους Χορηγούς, αλλά και να
τους συγχαρούμε για την απόφασή τους να στηρίξουν το Συνέδριο.

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

