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ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ»
• «SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ» από το «IEK ΠΑΣΤΕΡ»
Θέμα: «SPECIAL EFFECT - TRANSFORMATIONS»
• «WELCOME COCKTAIL»
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Αισθητικός – Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
ΜΠΙΡΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Make-up Expert
Θέμα: «ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΕ ΑΕΡΟΓΡΑΦΟ»
ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗ ΤΕΤΑ Nail Artist – Καθηγήτρια YAGODINSKAYA ELENA Nail Artist – Master Trainer
Θέμα: «ΣΩΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ»
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιατρός
Θέμα: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ»
SIMCO LINDA Make-up Artist
Θέμα: «ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ PIGMENTS ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ PRIMERS»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Nail Artist – Καθηγήτρια
Θέμα: «ΝΥΧΙΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ»
ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΑΝΩ Καθηγήτρια Μακιγιάζ
Θέμα: «ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017» 	
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΖΕΡΒΑ ΝΑΝΑ Καθηγήτρια Μακιγιάζ ΖΕΡΒΑ ΝΑΤΑΣΣΑ Make-up artist - Καθηγήτρια
Θέμα: «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 2017»
HORVATH-KOUSI VIKTORIA Διεθνής Master Εκπαιδεύτρια Nail Design
Θέμα: «SUMMER STYLE - ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ SALON ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ «HAIR PLUS ACADEMY»
Θέμα: «GIRLS JUST WANNA HAVE FUN»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ATELIER DE BEAUTE - DATA TYPE»
Θέμα: «Η ΜΑΓΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ»
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΠΕΤΥ PMU Expert & Master Trainer
Θέμα: «ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΝΥΣΤΕΡΙ & ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗ ΓΙΩΤΑ Master Educator - Nail Artist
Θέμα: «COMBI MANICURE & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ»
«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 & μακιγιάζ για το Καλοκαίρι!
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 2017

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

who is who
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/5/2017
12.00 μ.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην τελετή Εγκαινίων του Συνεδρίου της
“BEAUTY MACEDONIA – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017” και να παρακολουθήσετε:
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ»
• «SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ»
από το «ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ»
Θέμα: «SPECIAL EFFECT - TRANSFORMATIONS»
Οι σπουδαστές του «ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ» εμπνέονται από τα social media, οραματίζονται
και δημιουργούν μεταμορφώσεις, στις οποίες χρησιμοποιούν όλες τις τεχνικές του
make-up. Συνδυάζουν special effects, beauty make-up και τεχνικές face painting,
δημιουργώντας τα δικά τους φανταστικά πλάσματα. Οι κομμωτές με τη σειρά τους,
επιμελούνται τα extreme χτενίσματα, καθώς επίσης και το styling της εμφάνισης
των μοντέλων.
• Θα ακολουθήσει «WELCOME COCKTAIL».
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/5/2017
2.00 μ.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 27/5/2017
2.45 μ.μ.
ΜΠΙΡΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Make-up Expert. Mε πολυετή εμπειρία
στο χώρο του επαγγελματικού μακιγιάζ, η Μαργαρίτα Μπίρδα
εξειδικεύεται στον τομέα του αερογράφου. 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: «ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΕ ΑΕΡΟΓΡΑΦΟ»
Aερογράφος! H αφρόκρεμα του μακιγιάζ! Τι μπορούμε να πετύχουμε σε ένα νυφικό
μακιγιάζ με τον αερογράφο; Σε τι υπερτερεί; Πώς συνδυάζεται με τα συμβατικά
προϊόντα μακιγιάζ; Σε ποιές περιπτώσεις τον προτείνουμε; Απαντήσεις σε όλες τις
απορίες σας, θα δώσει η MUA Μαργαρίτα Μπίρδα, σε μία άκρως ενδιαφέρουσα
επίδειξη νυφικού μακιγιάζ με αερογράφο.
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/5/2017
3.45 μ.μ.
ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗ ΤΕΤΑ Αισθητικός – Nail Αrtist – Καθηγήτρια. 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.
YAGODINSKAYA VICTOROVA ELENA Nail Artist – Master Trainer.
Γεννήθηκε στη Ρωσία και ασχολείται με την ονυχοπλαστική τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι απόφοιτη της σχολής ονυχοπλαστικής της
Μόσχας από το 2008. Έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες, όπως
η CND, OPI, BLUESKY, CANNI NAIL ART. Υπήρξε εκπαιδεύτρια της
CND και της LCN, για 2 χρόνια. Από το 2015, είναι Master Trainer
των προϊόντων CANNI NAIL ART, στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Βουλγαρία και την
Ρουμανία. Διατηρεί σεμιναριακό κέντρο στην Σόφια της Βουλγαρίας.
Θέμα: «ΣΩΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ»
Επεξήγηση του σωστού τρόπου εφαρμογής των προϊόντων στο ημιμόνιμο μανικιούρ,
για να επιτύχουμε την μέγιστη διάρκειά του. Ποιά είναι τα λάθη που πρέπει να
αποφεύγουν οι τεχνίτριες νυχιών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/5/2017
4.30 μ.μ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιατρός. Σπούδασε ιατρική στο
Πανεπιστήμιο της Νεάπολης στην Ιταλία. Εδώ και 25 χρόνια δραστηριοποιείται ως επιστημονικός σύμβουλος και υπεύθυνος πωλήσεων
σε πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, με εξειδίκευση σε θέματα
απολύμανσης, αποστείρωσης και υγιεινής. Έχει υπάρξει ομιλητής σε πολλά συνέδρια
και εκπαιδευτής για τις διαδικασίες απολύμανσης, αποστείρωσης και αντισηψίας, σε
πολλά δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.
Θέμα: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ»
Ανάλυση των υλικών, αναλυτική διαδικασία σωστής εφαρμογής απολύμανσης,
αποστείρωσης εργαλείων και επιφανειών. Ιδανικές συνθήκες Υγιεινής σε χώρους
Παροχής Υπηρεσιών Αισθητικής – Μανικιούρ – Πεντικιούρ - Ποδολογίας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/5/2017
5.15 μ.μ.
SIMKO LINDA Make-up Αrtist. Το όνειρό της από μικρή ήταν
να γίνει επαγγελματίας Μake-up Αrtist. Μετά το σχολείο, όπου
έκανε ειδίκευση στο σχέδιο, πήρε πτυχίο σαν παραγωγός ταινιών
και video-show και πτυχίο BA στις Δημόσιες Σχέσεις και Culture
Management. Για την εκπαίδευσή της σαν make-up artist, έχει μαθητεύσει δίπλα σε
μεγάλα ονόματα του επαγγέλματος. Επίσης, έχει λάβει μέρος στον Διεθνή Διαγωνισμό
Face up 1, όπου κέρδισε την 1η θέση.
Θέμα: «ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ PIGMENTS ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ PRIMERS»
Παρουσίαση της σωστής εφαρμογής των pigments στο make-up, σε συνδυασμό με
την εφαρμογή διαφορετικών primers.

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/5/2017
12.00 μ.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Nail Artist – Καθηγήτρια. Επαγγελματίας Αισθητικός, απόφοιτος των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και άριστη
τεχνίτρια νυχιών, με πολλά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και αρκετές
διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνεργάστηκε με
επώνυμες εταιρείες καλλυντικών. Η αγάπη και το μεράκι της για την καλλιτεχνία,
την οδήγησαν και αυτή τη χρονιά στην απόκτηση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ, στον
ζωντανό διαγωνισμό NAIL CHIC 2017, με θέμα «les années folles». Είναι συνεργάτης
του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE και μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις της σε σπουδαστές και επαγγελματίες, με την υπευθυνότητα και
τη συνέπεια που τη διακρίνει.
Θέμα: «ΝΥΧΙΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ»
Υπέροχες, αριστουργηματικές δημιουργίες nail art, με γραμμικά σχέδια και δαντέλα, για
μοναδικό στυλ! Τα νύχια γίνονται ο καμβάς που βγάζει στην επιφάνεια το ταλέντο κάθε
τεχνίτριας νυχιών, για να την κάνει μοναδική και επιτυχημένη! Η απόλυτη τάση στα νύχια
που λατρεύουν οι μεγάλοι σχεδιαστές μόδας, ξεδιπλώνεται και παρουσιάζεται επί σκηνής,
βήμα – βήμα, από τη βραβευμένη συνεργάτιδα της ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/5/2017
1.00 μ.μ.
ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΑΝΩ Καθηγήτρια Μακιγιάζ. Βρίσκεται ήδη στη μέση
της τρίτης δεκαετίας στο χώρο του επαγγελματικού μακιγιάζ και για
περισσότερα από 20 χρόνια, έχει το δικό της εργαστήρι ελευθέρων
σπουδών, «ΘΕΑΝΩ ΤΣΑΜΠΑΖΗ» στο οποίο 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: «ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017»
Τεχνικές και συμβουλές για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού Νυφικού Μακιγιάζ, με
τη βοήθεια σύγχρονων προϊόντων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/5/2017
3.00 μ.μ.
ΖΕΡΒΑ ΝΑΝΑ Καθηγήτρια & Ιδιοκτήτρια Σχολής Μακιγιάζ. Οι
σπουδές της κας Ζέρβα ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα
και ολοκληρώθηκαν στο Aachen, στο Βερολίνο και το Μιλάνο. Η
επιτυχημένη επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε το 1992, όταν
άνοιξε το πρώτο στούντιο επαγγελματικού μακιγιάζ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

who is who
Το 1995 σηματοδοτεί μια νέα πορεία, αυτή τη φορά στο χώρο της διδασκαλίας, σε
σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού και το 1998 την ίδρυση, μαζί με την κόρη
της Νατάσσα Ζέρβα, του πρώτου Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, με μοναδικό
αντικείμενο το επαγγελματικό μακιγιάζ. Σημαντικός σταθμός αποτελεί το 2003, που
ξεκίνησε η σειρά επαγγελματικών προϊόντων μακιγιάζ “Shiny”. Το 2011, ιδρύει τον
“Παγκόσμιο Σύλλογο Επαγγελματιών Μακιγιέρ”, με την επωνυμία “Shiny”.
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 “Make up Artist Workshop ZERVA”,
όπου και διδάσκει. Σημαντικός 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: «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 2017»
Μία εντυπωσιακή παρουσίαση επί σκηνής του “Meeting Point”, από δύο πολύ
έμπειρες Make-up artists, για τα νέα χρώματα, τις τάσεις και πολύτιμες συμβουλές,
για το μακιγιάζ του Καλοκαιριού.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/5/2017
4.00 μ.μ.
HORVATH-KOUSI VIKTORIA Διεθνής Master Εκπαιδεύτρια,
Επίσημη Μέντορας & Κριτής, Ιδιοκτήτρια της BrillBird & LadyLash
Hellas-Cyprus. Από το 2004, ασχολείται επαγγελματικά ως τεχνίτρια
νυχιών και ποδολόγος στην Ουγγαρία. Μετά την αποφοίτησή της
από το πανεπιστήμιο ως manager, αποφάσισε να ασχοληθεί μόνο με το αγαπημένο
της επάγγελμα ως nail designer και να επεκτείνει τις γνώσεις της στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Παρακολούθησε σεμινάρια σε διάφορες χώρες, με τα μεγαλύτερα
ονόματα του κλάδου. Περνώντας δύσκολες δοκιμασίες και διαγωνισμούς, βήμαβήμα κέρδισε όλο και πιο σημαντικούς τίτλους: Ξεκινώντας Master nail artist από 2
διεθνείς εταιρίες, στην συνέχεια Εκπαιδεύτρια, και μετά Master Εκπαιδεύτρια. Από
το 2011, Διεθνής εκπαιδεύτρια και Επίσημη Μέντορας. Από το 2012, Διεθνής Μaster
Εκπαιδεύτρια και Επίσημη Μέντορας και Κριτής, από το 2015 Absolute International
Master Educator. Από το 2011, είναι Αποκλειστικός Εισαγωγέας της Αμερικανικής
εταιρίας BrillBird & LadyLash για την Ελλάδα και Κύπρο. Μιλώντας 3 γλώσσες, είναι
τακτικός επαγγελματικός σύμβουλος στις καινοτομίες της εταιρείας, όπως επίσης
και σε διεθνή συνέδρια.
Θέμα: «SUMMER STYLE-ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ SALON ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ»
Η παρουσίαση αυτή, σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσετε νέες, εντυπωσιακές τεχνικές, που μπορείτε να εφαρμόσετε στο studio σας, γρήγορα και εύκολα! Στην πρώτη
ενότητα, θα δείτε μια γρήγορη salon τεχνική στο κτίσιμο, με νέας γενιάς υλικά. Στη
συνέχεια, θα παρουσιαστούν καλοκαιρινές διακοσμήσεις νυχιών με Magic powder,
Designer gel και Brush&Go color gels.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/5/2017
5.00 μ.μ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «HAIR PLUS ACADEMY» Η
Hair Plus Academy είναι ένα Κέντρο Δία Βίου Μάθησης
Επιπέδου 1, με πλήρως εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης,
πάνω στους τομείς της Κομμωτικής και Ονυχοπλαστικής, από έμπειρους εκπαιδευτές
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο χώρο, για πάνω από 30 χρόνια.
Θέμα: «GIRLS JUST WANNA HAVE FUN»
Η Hair Plus Academy θα πραγματοποιήσει επίδειξη κομμωτικής, styling & μακιγιάζ,
με στόχο να αναδείξει το look που σημάδεψε τη δεκαετία των 80s. Μια εποχή γεμάτη
glamour, ομορφιά, δυναμισμό, χρώμα και διασκέδαση, για το γυναικείο φύλο. Μια
εποχή που βρίσκεται πάλι στο προσκήνιο, ως Summer Trend 2017!

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/5/2017
12.00 μ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
«ATELIER DE BEAUTE - DATA TYPE»
Θέμα: «Η ΜΑΓΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ»
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ATELIER DE BEAUTE - DATA TYPE, με την τριακονταετή
και πλέον εμπειρία του, έχει την απάντηση για τη γυναίκα, που δεν χάνει τη φινέτσα
της, ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία. Η διακριτικότητα, αλλά και η έμφαση στα
στοιχεία της προσωπικότητάς της, μπορούν να μας ξαφνιάσουν θετικά. Η ανάδειξη
του βλέμματος των ματιών, τα καλοσχηματισμένα χείλη, που θα κάνουν το χαμόγελο υπέροχο, η λάμψη του προσώπου, που θα προσδίδει άνεση και κομψότητα
όλη την ημέρα, θα τονώσουν την αυτοπεποίθησή της. Η Καλλιτεχνική ομάδα του
πολυβραβευμένου Ομίλου, ανάγει τη θηλυκότητα σε τέχνη, με τις μαγικές δυνατότητες του μακιγιάζ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/5/2017
1.00 μ.μ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΠΕΤΥ PUREBEAU PMU Expert & Master
Trainer. Καθηγήτρια και ιδιοκτήτρια των Σχολών Τριανταφυλλίδη,
ARTISAN Hair & Beauty Studies και CEO του NOUVEAU Lash &
Brow Beauty Bar σε Μύκονο και Κηφισιά. Διπλωματούχος Αισθητικός, με ειδίκευση στις τεχνικές Ημιμόνιμου Μακιγιάζ και της αφαίρεσής του.
Πετυχημένη ομιλήτρια σε συνέδρια Ημιμόνιμου Μακιγιάζ στο εξωτερικό, με την
εταιρεία προϊόντων ημιμόνιμου μακιγιάζ PUREBEAU New Cosmetics GmbH, την
οποία και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα.
Θέμα: «ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΝΥΣΤΕΡΙ & ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
Η βλεφαροπλαστική, είναι μία πολύ διαδεδομένη εφαρμογή στη χειρουργική αισθητική. Η παρουσίαση της τεχνικής FIBROBLAST φέρνει την επανάσταση. Με μία ειδική
λαβή που προσαρμόζεται σε όλες τις συσκευές ημιμόνιμου μακιγιάζ, καταφέρνει να
εξαλείψει τις ανεπιθύμητες ρυτίδες στα μάτια και στο πρόσωπο, αναίμακτα και χωρίς
νυστέρι, με την εξάχνωση του πλάσματος. Στην παρουσίαση, θα μιλήσουμε για την
μέθοδο Fibroblast και θα το δούμε στην πράξη.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/5/2017
3.00 μ.μ.
ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗ ΓΙΩΤΑ Master Educator, Nail Artist & Owner
of Infinity Nail Creations. Ασχολείται με τον χώρο ομορφιάς τα
τελευταία δέκα χρόνια. Εκτός από την περιποίηση στα άκρα, έχει
εκπαιδευτεί στο μακιγιάζ και στην ποδολογία. Τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, είναι συνιδιοκτήτρια των Infinity Nail Creations, με έδρα το Περιστέρι, όπου
μπορείτε να προμηθευτείτε αποκλειστικά για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, τα
υψηλής ποιότητας προϊόντα της Ολλανδικής εταιρείας Nail Creation. Επίσης, είναι
υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος, όχι μόνο των αρχαρίων αλλά και των
μετεκπαιδευτικών τμημάτων sculpture nails, nail art και nail design, που προσφέρονται από το δίκτυο franchise των Infinity Nail Creations.
Θέμα: «COMBI MANICURE & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ»
Μάθετε τα μυστικά εφαρμογής της πιο δημοφιλούς ρωσικής τεχνικής, για αψεγάδιαστο αποτέλεσμα στα νύχια! Αποκτήστε την εμπειρία combi, σε φυσική ενίσχυση
νυχιού με ακρυλικό και το νέο πρωτοποριακό ημιμόνιμο μικρής διάρκειας. Ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίζετε παθήσεις και προβλήματα φλεγμονών,
με επαγγελματικά ποδολογικά προϊόντα.

HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
BEAUTY MACEDONIA ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/5/2017 - 4.00μ.μ.
«SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ» 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 επιμελείται η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ATELIER DE BEAUTE
- DATA TYPE».
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 2017» είναι η εταιρεία:

GEL. IT. UP
ενώ χορηγοί είναι:

BRILLBIRD
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.

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

