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ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ»
• «SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ - BODYPAINTING & ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ» από τον «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΞΥΝΗ»
Θέμα: «SPECIAL EFFECTS»
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη σχολή χορού «ProDancers Studio»
• «WELCOME COCKTAIL»
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Αισθητικός – Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «ΟΤΑΝ Τ΄ΑΣΤΕΡΙΑ… ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΜΑΣ»
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Make-up artist
Θέμα: «3D BRONZING BRIDAL MAKE-UP – SUMMER 2016 »
ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Nail Designer and International Gold educator
Θέμα: «NAIL TRANSFORMATIONS»
ΚΑΪΣΑΚΗ ΕΥΑ Make-up artist
Θέμα: «EXTREME ΝΥΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΠΕΤΥ Permanent Make-up expert
Θέμα: «LONG LASTING BROWS - ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ & ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΡΥΔΙΩΝ»
ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΑΝΩ Καθηγήτρια Μακιγιάζ
Θέμα: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΥΦΙΚΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΖΕΡΒΑ ΝΑΤΑΣΣΑ Make-up artist
Θέμα: «ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016»
ΜΕΣΣΗΝΙΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Professional Nail Educator
Θέμα: «SALON MIX DESIGNS»
ZABLOCKIS EDGARS Hair Stylist
Θέμα: «ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ HAIR STYLING ΓΙΑ ΤΟ 2016»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΜΕΓΑΚΛΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ Εκπαιδευτικός - Πτυχιούχος Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Θέμα: «REMEDIAL MASSAGE THERAPY - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΜΕΣΑ ΟΡΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!»
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εκπαιδευτικός - Hair stylist ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΑΝΝΑ Nail Artist
Θέματα: «BARBER’S HAIRCUT & BEARD» & «PORTRAIT ON NAILS»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Αισθητικός - Εκπαιδευτικός
Θέμα: «NANO-BROWS»
HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• «SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, STYLING & ΜΑΚΙΓΙΑΖ» από την
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
σε συνεργασία με τον «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE»
Θέμα: «ΚΟΜΜΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ – ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ»
Εντυπωσιακές ολοκληρωμένες εμφανίσεις σε κουπ, χτενίσματα, styling & μακιγιάζ,
που θυμίζουν καλοκαίρι.
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη Σχολή Χορού «ProDancers Studio»
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 28/5/2016
12.00 μ.μ.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην τελετή Εγκαινίων του Συνεδρίου της
«BEAUTY MACEDONIA-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016» και να παρακολουθήσετε:
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ»
• «SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ-BODYPAINTING & ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ»
από τον «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΞΥΝΗ»
Θέμα: «SPECIAL EFFECTS»
Παρουσίαση ολοκληρωμένων μεταμορφώσεων με τη χρήση υλικών μακιγιάζ
για το πρόσωπο και το σώμα και περίτεχνα χτενίσματα.
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη σχολή χορού
«ProDancers Studio» (Πληροφορίες, τηλ.: 2310518297)
• Θα ακολουθήσει WELCOME COCKTAIL.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5/2016
2.00 μ.μ.
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Αισθητικός – Ποδολόγος, Πρόεδρος
Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος.
Θέμα: «ΌΤΑΝ Τ΄ ΑΣΤΕΡΙΑ… ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΑ ΆΚΡΑ ΜΑΣ»
Μια αναφορά στις μυρμηγκιές και στον τρόπο αντιμετώπισής
τους από τον Ποδολόγο.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5/2016
3.00 μ.μ.
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Make-up artist. O Γιώργος Κεραμίδας
έχει σπουδάσει επαγγελματικό μακιγιάζ και έχει εξειδικευτεί
στο Beauty Make up και στις τεχνικές των Special Effects,
σε σεμινάρια της Kryolan στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως
Make-up Artist, έχει δουλέψει σε φωτογραφήσεις περιοδικών, books μοντέλων,
επιδείξεις μόδας, τηλεοπτικές παραγωγές και θεατρικές παραστάσεις. Επίσης,
έχει συνεργαστεί με τους τηλεοπτικούς σταθμούς (MEGA, ANT1, ALTER, ERT)
και σε πάνω από 20 ταινίες μικρού μήκους (ανεξάρτητες παραγωγές). Εδώ και
10 χρόνια είναι βασικός συνεργάτης της εταιρίας “Κryolan Hellas”.
Θέμα: «3D BRONZING BRIDAL MAKE UP – SUMMER 2016»
O make-up artist της Kryolan, Γιώργος Κεραμίδας, αναδεικνύει την επαγγελματική πλευρά των τεχνικών “contouring” και “strobing” συνδυάζοντας τις
με το bronzer look και τη διαχρονικότητα του νυφικού μακιγιάζ. «Κάθε νύφη
γεννήθηκε με φυσικά λαμπερή ηλιοκαμένη επιδερμίδα!» μας λέει ο Γιώργος Κεραμίδας και μας εξηγεί, πως το natural make-up look αποκτά summer glow υφή.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5/2016
4.00 μ.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 την
“Nail Creation”, “Tammy Taylor” και άλλες. 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 στη
χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια είναι επίσημος συνεργάτης και εκπαιδευτής της
εταιρίας Infinity Nail Creations, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων
“Nail Creation”.
Θέμα: «NAIL TRANSFORMATIONS»
Δημιουργήστε ακραίες αλλαγές στο σχήμα των τεχνητών νυχιών, με μία και
μόνο μπάλα ακρυλικού! Εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο στη συντήρηση των
τεχνητών νυχιών.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5/2016
5.00 μ.μ.
ΚΑΪΣΑΚΗ ΕΥΑ Make-up artist. Πολύχρονη και μόνιμη συνεργάτης της “ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE”, έχει ξεχωρίσει
για τις ευφάνταστες δημιουργίες της στο face & body painting.

facebook@beautygreece.gr

Τα extreme μακιγιάζ της, φιλοξενούνται συχνά σε τηλεοπτικές εκπομπές και
πάντα εντυπωσιάζει σε διάφορες καλλιτεχνικές διοργανώσεις του χώρου.
Παραδίδει μαθήματα αερογράφου σε όλες τις χρήσεις του και special effects.
Θέμα: «EXTREME ΝΥΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE, μας μεταφέρει μια παράξενη αίσθηση του χρόνου, σε άλλους τόπους και εποχές, με την
παρουσίαση της extreme νύφης, που θα ολοκληρώσει επί σκηνής η συνεργάτιδά του, κα Εύα Καϊσάκη. Εικόνες περίεργες, με την πολύ-χρηστικότητα του
Αερογράφου και των προσθετικών κατασκευών, μας ταξιδεύουν στο μέλλον
και αναδεικνύουν τις δυνατότητες και το ευρύ πεδίο δράσης, της ειδικότητας
του Επαγγελματικού Μακιγιάζ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5/2016
11.30 π.μ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΠΕΤΥ Permanent Make up Expert. Έχει
σπουδάσει Κομμωτική Τέχνη & Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής.
Εκπαιδεύτηκε στη Γερμάνια, πάνω στο permanent & medical
make up, παίρνοντας τον τίτλο της Permanent Make Up Expert,
από την PUREBAU New Cosmetics, της οποίας έχει την αντιπροσωπεία στην
Ελλάδα. Μετεκπαιδεύτηκε στο Επαγγ. 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. Το 2007
ανέλαβε 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 τηλεοπτικές εκπομπές. Διατηρεί
τον Εκπ. Οργανισμό ARTISAN στη Β. Ελλάδα, με 34 χρόνια λειτουργίας στον
χώρο της Κομμωτικής και της Αισθητικής, καθώς και το 1ο Lash & Brow Bar
στη Μύκονο.
Θέμα: «LONG LASTING BROWS - ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ & ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΡΥΔΙΩΝ»
Παρουσίαση μιας καινοτόμας υπηρεσίας, κατά την οποία χρησιμοποιούμε ένα
ημι-μόνιμο χρώμα, για να δημιουργήσουμε ένα τέλειο τρισδιάστατο φρύδι. Το
χρώμα και το σχήμα των φρυδιών παραμένουν αδιάβροχα και ανεξίτηλα, έως και
3 εβδομάδες και είναι ιδανική επιλογή για όσους και όσες έχουν κενά στο σχήμα
των φρυδιών τους ή γι’ αυτούς που θέλουν ένα τέλειο φρύδι όλο το χρόνο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5/2016
1.00 μ.μ.
ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΑΝΩ Καθηγήτρια Μακιγιάζ. Βρίσκεται ήδη
στη μέση της τρίτης δεκαετίας στο χώρο του επαγγελματικού
μακιγιάζ και για πάνω από 20 χρόνια έχει το δικό της εργαστήρι
ελευθέρων σπουδών και διδάσκει 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: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΥΦΙΚΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016»
Τεχνικές και συμβουλές για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού Νυφικού Μακιγιάζ,
με τη βοήθεια σύγχρονων προϊόντων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5/2016
3.00 μ.μ.
ΖΕΡΒΑ ΝΑΤΑΣΣΑ Make-up artist, 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” που παράγονται στην Ιταλία
κατά αποκλειστικότητα για τον οίκο ΖERVA. Το 2011 συμμετέχει στην ίδρυση του
“Παγκόσμιου Συλλόγου Επαγγελματιών Μακιγιέρ”, με την επωνυμία “Shiny”.
Θέμα: «ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016»
Η κα Νατάσσα Ζέρβα θα μας παρουσιάσει επί σκηνής τα νέα χρώματα, τις τάσεις
και πολύτιμες συμβουλές, για το μακιγιάζ του Καλοκαιριού.

who is who
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5/2016
4.00 μ.μ.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Professional Nail Educator. Ασχολείται επαγγελματικά με την ονυχοπλαστική από το 2007. Το
2010 αποκτά το πτυχίο της "Educator" και από τότε ασχολείται
με την εκπαίδευση, παραδίδοντας μαθήματα ονυχοπλαστικής
και Nail Art σε διάφορες σχόλες της Θεσσαλονίκης. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρακολουθεί εξειδικευμένα σεμινάρια στο εξωτερικό, από εκπαιδευτές
παγκόσμιου βεληνεκούς, όπως ο David Fowler, η Natalia Isakova, η Sam Biddle,
η Tracey Lee και η Elena Popova. Παράλληλα, παραδίδει σεμινάρια εξειδίκευσης
στην ονυχοπλαστική και στο nail design, σε ημερίδες εκπαιδευτικών ομίλων,
που την προσκαλούν σε Ελλάδα και Κύπρο. Τον Ιανουάριο του 2014 αναβαθμίζει το πτυχίο της σε "Professional Educator", με την ιδιότητα να εκπαιδεύει
εκπαιδευτές. Τον περασμένο Ιανουάριο μετά από σεμινάριο στο εξωτερικό με
καταξιωμένους διεθνείς κριτές, την προτείνουν για Best Educator of the Year
και της ανανεώνουν τον τίτλο του Professional Educator. Τον τελευταίο καιρό
έχει διευρύνει το φάσμα δραστηριοτήτων της, εκτελώντας και χρέη κριτή σε
διαγωνισμούς Nail Art.
Θέμα: «SALON MIX DESIGNS»
Εντυπωσιακά σχέδια εύκολα και γρήγορα, για παροχές σε επαγγελματικούς
χώρους.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5/2016
5.00 μ.μ.
ZABLOCKIS EDGARS Καλλιτεχνικός Διευθυντής – Hair Stylist.
Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 600 show κομμωτικής
και fashion show, σε ολόκληρο τον κόσμο. Από το 2009 και
μετά, είναι υπεύθυνος για τα show που πραγματοποιεί η Farouk
Systems στην Ευρώπη.
Θέμα: «ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ HAIR STYLING ΓΙΑ ΤΟ 2016»
Γνωρίστε την αληθινή τέχνη του χρώματος, του κουρέματος και του styling.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/5/2016
11.30 π.μ.
ΜΕΓΑΚΛΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ Εκπαιδευτικός - Πτυχιούχος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Α.ΤΕΙΘ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Εξειδίκευσης στην Κινησιολογία και Υποψήφια Διδάκτωρ του
ΤΕΦΑΑ Σερρών, Α.Π.Θ. Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια χειρομάλαξης. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επί σειρά ετών. Συμμετέχει με δημοσιεύσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια. Συνεργάτης του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ATELIER DE BEAUTE - DATA TYPE, στη Θεσσαλονίκη.
Θέμα: «REMEDIAL MASSAGE THERAPY - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ
ΑΜΕΣΑ ΟΡΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!»
Παρουσίαση εξατομικευμένης συνεδρίας ελαχιστοποιημένου χρόνου, με
μεγιστοποιημένα αποτελέσματα, εσωτερικής και εξωτερικής θρέψης, για κάθε
τύπο δέρματος, νεανικού ή ώριμου με ρυτίδες ή και χαλάρωση. Η θεραπεία
συντελείται με την επανορθωτική χειρομάλαξη «Remedial Massage». Η αγωγή
λειτουργεί ως μέσο εντατικής επανόρθωσης του προσώπου, καθώς τα μυστικά
της συνέργειας του υαλουρονικού με δραστικές ουσίες νέας τεχνολογίας, δίνουν
ορατά αποτελέσματα από την πρώτη εφαρμογή.
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/5/2016
1.00 μ.μ.
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ιδρυτής και διευθυντής εκπαίδευσης του
Κέντρου Δία Βίου Μάθησης “Hair Plus Academy”. Χαρακτηρίζεται από την αγάπη του για την εκπαίδευση, η οποία εκφράζεται
μέσα από συνεχή αναζήτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και το
σχεδιασμό νέων σεμιναρίων. Ασχολείται με τον χώρο της κομμωτικής, πάνω από
20 χρόνια. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια από τους Claude Juillard, COLORS
COPIE, Jean Marc Joubert, Guy Kremer, ενώ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της
καλλιτεχνικής επιτροπής της Ένωσης Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών
Θεσσαλονίκης και μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
Θέμα: «BARBER’S HAIRCUT & BEARD»
Παρουσίαση βήμα προς βήμα, ενός από τα πιο εμπορικά αντρικά κουρέματα
της εποχής, σε συνδυασμό με περιποίηση γενειάδας, που αποτελούν μέρος
του πρωτοποριακού σεμιναρίου “Barber’s Haircut & Beard”, με τις σύγχρονες

τάσεις της ολοκληρωμένης ανδρικής περιποίησης και καλύπτουν κάθε ανάγκη
ενημέρωσης, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες σας!
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΑΝΝΑ Nail Artist. Εκπαιδεύτρια, υπεύθυνη της
Σχολής Ονυχοπλαστικής και προπονήτρια του Διαγωνιστικού
Τμήματος της “Hair Plus Academy”, είναι μια από τις πιο καταξιωμένες επαγγελματίες nail artists, πάνω από 15 χρόνια.
Με εκπαίδευση σε σχολές του εξωτερικού, όπως την De Pugh
International και τη Le Chat του Μονάχου και συνεχή παρακολούθηση σεμιναρίων σε νέες τεχνικές, την χαρακτηρίζει το ανήσυχο πνεύμα
και το πάθος για δημιουργία. Έχει εκπληκτική αφοσίωση στην τέχνη της και
ανεξάντλητη υπομονή, διαθέτει επίσης, το μοναδικό χάρισμα της επικοινωνίας
και της μεταδοτικότητας.
Θέμα: «PORTRAIT ON NAILS»
Η nail artist Άννα Κοψαχείλη παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό της Β.
Ελλάδας, μια επίδειξη ονυχοπλαστικής πάνω στη νέα μοντέρνα τεχνική “Portrait
on Nails”, με θέμα την Προσωπογραφία σε Νύχια, που σίγουρα θα καταπλήξει
με την δεξιοτεχνία και τις προοπτικές της και θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε
nail artist να αναδείξει την έμπνευση, τη δημιουργικότητα και το ταλέντο του!
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/5/2016
3.00 μ.μ.
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Πτυχιούχος αισθητικός – Εκπαιδευτικός, με
15ετή εμπειρία στο ημιμόνιμο μακιγιάζ ομορφιάς και Medical
International p.m.u Trainer, με εξειδίκευση στην Ελβετία στην
τεχνική του Eyelash Extension και στο τατουάζ σώματος. Εισηγητής σε πολλά επαγγελματικά συνέδρια αισθητικής. Διδάσκει από το 2001 στα
δημόσια ΙΕΚ, στις ειδικότητες αισθητικής, επαγγελματικού μακιγιάζ και ποδολογίας. Έχει εκπροσωπήσει το Σωματείο Αισθητικών Ελλάδας σε διεθνή συμπόσια
στην Ιταλία και τις Βρυξέλλες. Παράλληλα διατηρεί επαγγελματικό χώρο, οπού
εκπαιδεύει στις εξειδικεύσεις του Base extension και του Permanent make up.
Θέμα: «NANO-BROWS»
O κος Σαρδέλης θα μας παρουσιάσει για 1η φορά στην Ελλάδα, την πρωτοποριακή μέθοδο δημιουργίας του φρυδιού με νανοβελόνα.

HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
BEAUTY MACEDONIA ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/5/2016 - 4.00μ.μ.
• «SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, STYLING & ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
από την ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σε συνεργασία με τον «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ATELIER DE
BEAUTE – DATA TYPE»
Θέμα: «ΚΟΜΜΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ – ΕΛΛΑΔΑ,
ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ»
Παρουσίαση μιας σειράς από μοντέρνες εμπορικές,
ανδρικές και γυναικείες κουπ, καθώς επίσης και μια
ποικιλία βραδινών και νυφικών χτενισμάτων, που θυμίζουν Καλοκαίρι. Το Styling, δημιουργίες ρούχων και αξεσουάρ, επιμελείται
η ενδυματολόγος D.TZOVA. Το μακιγιάζ έχει αναλάβει το καλλιτεχνικό team
του «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE-ATELIER DE BEAUTE».
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη Σχολή Χορού
«ProDancers Studio»

Τα πάντα για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται κινητήριο δύναμη,
έτσι και το Συνέδριο της «BEAUTY MACEDONIA» έχει τους χορηγούς του:
Μέγας Χορηγός του Διεθνούς Επαγγελματικού Συνεδρίου της
«BEAUTY MACEDONIA - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016» είναι τα προϊόντα:

GEL. IT. UP
ενώ χορηγοί είναι τα:

COSMITAL
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.

