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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ»
• «ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ SHOW»
Ø «SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ» από το «IEK ΠΑΣΤΕΡ»
Θέμα: «AVANTGARD»
Ø «SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ» από το «Δ.IEK ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»
Θέμα: «BEAUTY CREATIONS»
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη Σχολή Χορού «ProDancers Studio»
• «WELCOME COCKTAIL»
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ…Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ…ΟΙ ΑΤΑΚΤΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΙΔΟΝΟΜΟΣ»
ΜΠΙΡΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Make-up Expert
Θέμα: «AIR BRUSH FASHION ART MAKE-UP!»
AVDONINA SABINA Nail Art Designer - Ποδολόγος - Καθηγήτρια
Θέμα: «NAIL ART ΜΕ SMOKE POWDER & MOUSSE GEL»
ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Make-up Artist
Θέμα: «SHIMMER & GLOW!»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ Αισθητικός
Θέμα: «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ – ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ!»
TZOMAA ANNA Αισθητικός – PMU artist
Θέμα: «MICROBLADING TATOO ΦΡΥΔΙΩΝ»
ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΑΝΩ Καθηγήτρια Μακιγιάζ
Θέμα: «ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΖΕΡΒΑ ΝΑΤΑΣΣΑ Make-up artist - Καθηγήτρια
Θέμα: «SUNKISSED BRIDAL LOOK»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ Nail Artist – Nail Educator
Θέμα: «ΑΚΡΥΛΙΚΟ; ΟΧΙ ΠΙΑ… GEL; ΟΧΙ ΠΙΑ… ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ACRY-GEL!»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ»
Θέμα: «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ»
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)

ΣΟΥΡΔΗ ΤΖΕΝΗ Make-up artist
Θέμα: «BEACH PARTY – SUMMER 2018»
DRAGANOVA DESSI Nail Artist - Εκπαιδεύτρια
Θέμα: «NEW SYSTEM ACRY-GEL»
BEKATOROU BARBARA Master Trainer Extension Βλεφαρίδων
Θέμα: «LASH LIFT & BOTOX ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ»
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
«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:
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

who is who
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5/2018
12.00 μ.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην τελετή Εγκαινίων του Συνεδρίου
της “BEAUTY MACEDONIA – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018” και να παρακολουθήσετε:
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ»
• «ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ SHOW»

«SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ»
από το «ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ»
Θέμα: «AVANTGARD»
Παρουσίαση εντυπωσιακών & τολμηρών styling, με
avantgard επιρροές.
«SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ»
από το «Δ.IEK ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»
Θέμα: «BEAUTY CREATIONS»
Παρουσίαση βραδινών χτενισμάτων και ανδρικών κουρεμάτων, εμπνευσμένα από τους μαθητές της σχολής!
«ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING»
από τη Σχολή Χορού «ProDancers Studio»
(Πληροφορίες, Τηλ.: 2310518297)
• Θα ακολουθήσει «WELCOME COCKTAIL».
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5/2018
2.00 μ.μ.
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ
Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος.
Θέμα: «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ…Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ…ΟΙ ΑΤΑΚΤΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΙΔΟΝΟΜΟΣ»
Μία αφηγηματική παρουσίαση με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, για το διαβητικό
πόδι και άλλες βλάβες. Πως αυτές εμφανίζονται; Ποια μηνύματα στέλνει ο
εγκέφαλος; Πως τα λαμβάνει η επιδερμίδα και πως δρα ο Ποδολόγος;
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5/2018
3.00 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: «AIR BRUSH FASHION ART MAKE-UP!»
Τι μας προσφέρει η χρήση αερογράφου στα fashion & art shows; Πώς συνδυάζεται
με προϊόντα και τεχνικές του face & body painting; Πώς εμπνεόμαστε για να δημιουργήσουμε μοτίβα κατάλληλα με το θέμα μας; Η MUA της Kryolan Mαργαρίτα
Μπίρδα, σε αυτήν την παρουσίαση, εξηγεί τις δυνατότητες του αερογράφου, σε συνδυασμό με τις κλασικές τεχνικές, για τη δημιουργία ενός άψογου αποτελέσματος.
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5/2018
4.00 μ.μ.
AVDONINA SABINA Nail Art Designer – Ποδολόγος – 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: «NAIL ART ΜΕ SMOKE POWDER & MOUSSE GEL»
To nail art με “Smoke powder” είναι μία νέα τάση για το Καλοκαίρι 2018, η
οποία συμπληρώνει το μανικιούρ και του δίνει χαρακτήρα. Επίσης, το "Mousse
Gel" είναι ιδανικό για τη δημιουργία ombre με πανεύκολο τρόπο, αλλά και για
περίπλοκα σχέδια. Δείτε πως μπορείτε να δημιουργήσετε τα πιο όμορφα σχέδια
με τα δύο αυτά υλικά…

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5/2018
5.00 μ.μ.
ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Make-up Artist. Έχει εκπαιδευτεί σε
Ελλάδα και εξωτερικό. Κάτοχος του πτυχίου ΙΜΑ (International
Make-up Association). Δεν σταματάει να ενημερώνεται και να
ενημερώνει συνεχώς, για νέες τεχνικές και νέες τάσεις της
μόδας. Έχει εργαστεί σε φωτογραφήσεις περιοδικών, books μοντέλων και
τηλεοπτικές διαφημίσεις. Στην πολυετή επαγγελματική της πορεία ως Make-up
artist και ως επίσημη Ambassador της «Parisax Professional» στην Ελλάδα,
έχει εξειδικευτεί στο επαγγελματικό και beauty Make-up.
Θέμα: «SHIMMER AND GLOW!»
Δημιουργούμε το απόλυτο ηλιοκαμένο look! Παίζουμε με bronzer & γήινες
αποχρώσεις! Δίνουμε λάμψη!! Μιξάρουμε τα υλικά μεταξύ τους!! Πετυχαίνουμε
σαγηνευτικά, παιχνιδιάρικα μάτια, με μεταλλικές υφές και ζουμερά... χείλη. Με
ποιό τρόπο δημιουργούμε φωτοσκιάσεις με τα pigments; Πώς χαρίζουμε ένα
λαμπερό και φυσικό αποτέλεσμα; Πώς επιτυγχάνουμε διάρκεια στο μακιγιάζ
ακόμα και μετά από 24 ώρες; Αυτά κι άλλα πολλά on stage! Μία παρουσίαση
που αξίζει να παρακολουθήστε!

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5/2018
11.30π.μ.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ Διπλωματούχος Αισθητικός από
το 1983, εξασκεί το επάγγελμά της με πάθος και μεράκι, ενώ
δεν παύει συνεχώς να εμπλουτίζει τις γνώσεις της, δίπλα σε
μεγάλα ονόματα του Διεθνούς χώρου. Είναι Εκδότρια και Αρχισυντάκτρια του Διεθνούς περιοδικού «Les Nouvelles Esthetiques spa”, στην
Ελληνική του έκδοση. Από το 1990, διοργανώνει Συνέδρια και εξειδικευμένα
Σεμινάρια υγείας και ομορφιάς.
Θέμα: «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ – ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ!»
Η συνεργάτης του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE – ATELIER DE
BEAUTE, κα Φανή Παναγοπούλου, παρουσιάζει συνδυασμό κινήσεων διαφόρων
τεχνικών μασάζ. Ο συνδυασμός αυτός, έχει σκοπό να αναζωογονήσει τα κύτταρα
του σώματος και να ευνοήσει τη συνολική του ισορροπία, αντιμετωπίζοντας το
δέκτη ως συνολική οντότητα. Αναλύει, επί σκηνής, τις τεχνικές που συμβάλλουν
τα μέγιστα στην επίλυση πολλών προβλημάτων υγείας, όπως την αποτοξίνωση
των ιστών των εξωτερικών και εσωτερικών οργάνων, ενώ αναδεικνύει τα
σημαντικά οφέλη σε κινητικές δυσλειτουργίες, στο κυκλοφορικό σύστημα και
στην κυκλοφορία της λέμφου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5/2018
12.30π.μ.
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»
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.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5/2018
1.15μ.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

who is who
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 2018»
Τεχνικές και συμβουλές για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού Νυφικού Μακιγιάζ,
με τη βοήθεια σύγχρονων προϊόντων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5/2018
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 “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: «SUNKISSED BRIDAL LOOK»
Το sunkissed look, γνωστό σε όλους και ως ηλιοκαμένο, αποτελεί το απόλυτο
Καλοκαιρινό μακιγιάζ! Σήμερα θα το προσαρμόσουμε σε ένα εντυπωσιακό
νυφικό μακιγιάζ, σύμφωνα με τις τάσεις του 2018!
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5/2018
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: «ΑΚΡΥΛΙΚΟ; ΟΧΙ ΠΙΑ… GEL; ΟΧΙ ΠΙΑ… ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ACRY-GEL!»
Το επαναστατικό σύστημα χτισίματος, που ήρθε για να μείνει. Απλώνεται σαν
ακρυλικό, πολυμερίζεται σαν gel. Δεν έχει οσμές, δεν έχει αίσθημα καύσου,
χτίζεται στο μισό χρόνο σε σχέση με τα υπόλοιπα υλικά, έχει μεγάλη διάρκεια
και ανθεκτικότητα, δεν κολλάει. Ξεχωρίστε στον κλάδο των νυχιών, προχωρήστε
ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Ελάτε να σας δείξουμε όλα τα μυστικά
για ένα τέλειο χτίσιμο... με το πιο καινοτόμο σύστημα της εποχής...
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5/2018
5.00 μ.μ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ»
Θέμα: «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ»
Η Καλλιτεχνική Ομάδα του Σωματείου Κομμωτών Νομού Σερρών, θα μας
παρουσιάσει μια σειρά από εντυπωσιακά κουρέματα και χτενίσματα, από τις
δεκαετίες 1920 – 1980.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/5/2018
11.30π.μ.
ΣΟΥΡΔΗ ΤΖΕΝΗ Make-up artist – Stylist. Συνεργάζεται με
πρακτορεία μοντέλων, επώνυμους τραγουδιστές, γνωστές
εταιρείες, ενώ έχει κάνει το μακιγιάζ σε τηλεοπτικά spots. Έχει
κατακτήσει το 1ο Βραβείο νυφικού μακιγιάζ και φαντασίας, στο
Βαλκανικό Φεστιβάλ Μακιγιάζ 2016. Έχει παρακολουθήσει, εκτός των σπουδών
του Επαγγελματικού Μακιγιάζ, μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της φημισμένης
σχολής της Γαλλίας «ΑTELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE» στον
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ DATA TYPE – ATELIER DE BEAUTE και ως εκ τούτου,
έχει αποκτήσει και Γαλλικό Δίπλωμα μακιγιάζ. Συνεχώς παρακολουθεί τις εξελίξεις του επαγγέλματός της, αφού πεποίθησή της είναι η διαρκής μάθηση, με
αποτέλεσμα να ξεχωρίζει ήδη με τις δουλειές της.

Θέμα: «BEACH PARTY – SUMMER 2018»
Η συνεργάτης του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE – ATELIER DE
BEAUTE, κα Τζένη Σούρδη, παρουσιάζει επί σκηνής, τις πιο hot προτάσεις
για εκθαμβωτικές εμφανίσεις, αυτό το καλοκαίρι στα πανέμορφα νησιά μας!
Εμπνέεται από το ηλιοβασίλεμα της μαγευτικής Οίας, αλλά και από το απέραντο
γαλάζιο του Αιγαίου, για να αναδείξει την ποικιλία των νέων τάσεων, τον συνδυασμό παλαιών trends με καινούργια, για πρόσωπα πάντα φρέσκα και λαμπερά!
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/5/2018
1.00 μ.μ.
DRAGANOVA DESSI Ιδιοκτήτρια και εκπαιδεύτρια της σχολής
«Dessi Draganova School», με 15ετή εμπειρία στον χώρο και
πολλά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στο εξωτερικό. Με καινοτόμες
τεχνικές και ξεχωριστό στυλ, σε όλα τα είδη nail art. Αποκλειστική συνεργάτης – εκπαιδεύτρια, της εταιρείας «JKstar-nails».
Θέμα: «NEW SYSTEM ACRY-GEL»
Τεχνική τοποθέτησης, επέκταση με φόρμα – babyboomer με Acry-gel.
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/5/2018
2.00 μ.μ.
BEKATOROU BARBARA Master Trainer Elleebana Lash Lift,
Εκπαιδεύτρια και στυλίστρια συστήματος Lash Lift και Botox.
Από το 2015 είναι στυλίστρια βλεφαρίδων, στο σύστημα 1:1
Volume, Russian volume. Για 10 χρόνια, εργαζόταν στο τομέα
της μόδας και παρείχε επαγγελματική εκπαίδευση στο ιδιωτικό τομέα, ενώ
ταυτόχρονα ασχολούταν με την ομορφιά των βλεφαρίδων. Το 2017 αποφάσισε
να συνδυάσει αυτά που αγαπούσε, το πάθος της να μοιράζεται τις γνώσεις της
και την ομορφιά των βλεφαρίδων. Έτσι, από το 2017, έγινε Master εκπαιδεύτρια της Elleebana Lash Lift και Organic Botox, για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Θέμα: «LASH LIFT & BOTOX ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ»
Γιατί το Lash lift είναι η νούμερο 1 υπηρεσία ομορφιάς στην αναζήτηση Google;
Τι είναι το Lash lift και Botox; Σε τι διαφέρει από την κλασική περμανάντ και
extension βλεφαρίδων; Οι απαντήσεις… on stage!

HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
BEAUTY MACEDONIA ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/5/2018 - 3.00μ.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 έχει αναλάβει το καλλιτεχνικό team 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 2018» είναι η εταιρεία:

GEL.IT.UP
ενώ χορηγοί είναι:

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:

