ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ - MEETING POINT
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ»
• «ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ SHOW»
Ø «SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ» από το «IEK ΠΑΣΤΕΡ»
Θέμα: «EXTREME FASHION MAKE-UP & HAIR STYLING 2019»
Ø «SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ» από το «ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»
Θέμα: «ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ»
• «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη σχολή «FULL OUT DANCE»
• «WELCOME COCKTAIL»
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος
Θέμα: «ΝΕΑΡΟΠΟΙΗΣΗ - Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ… ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ»
ΜΠΙΡΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Make-up Expert
Θέμα: «PERCEPTION FASHION ART MAKE-UP!»
TRENOVA TSVETELINA International Nail Master Educator
Θέμα: «FAST SALON NAIL ART»
ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Αισθητικός – PMU Artist - Eyelash Extensionist – Εκπαιδεύτρια
Θέμα: «BB GLOW TREATMENT»
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: «BRONZE LOOK – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019»
ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Nail Artist & Educator – Αισθητικός – Make-up Artist
Θέμα: «ΣΥΓΧΡΟΝΟ BRIDAL NAIL ART»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ «PIRAKI PROFESSIONAL» & «SEDE GROUP»
Θέμα: «LOOKS FROM THE PAST»
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (έως τις 8.00μ.μ.)
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Θέμα: «ΜΥΘΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ!»
ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΑΝΩ Καθηγήτρια Μακιγιάζ
Θέμα: «ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019»

13:00

ΠΑΤΕΣΤΗ ΕΛΕΝΗ Αισθητικός - Make-up Artist – Καθηγήτρια Permanent Make-Up
Θέμα: «MICROPIGMENTATION–ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»
ΠΑΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Nail Artist – Εκπαιδεύτρια
Θέμα: «ACRY-GEL ΜΕ ΦΟΡΜΑ Ή ΜΕ TIPS; ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ!»

14:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

15:00

GROSU VICTORIA Pro Make-Up Artist & Trainer
Θέμα: «SUNKISSED BRIDAL LOOK»

16:00

«SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ – ΜΑΚΙΓΙΑΖ» & «HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»
από την ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
σε συνεργασία με την σχολή «BEAUTY ACADEMY»
Θέμα: «ΚΟΜΜΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ»
Εντυπωσιακές ολοκληρωμένες εμφανίσεις σε κουπ, χτενίσματα, μακιγιάζ & styling,
για το Καλοκαίρι που έρχεται!
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 18/5/2019
12.00 μ.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην τελετή Εγκαινίων του Συνεδρίου
της “BEAUTY MACEDONIA ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019” και να παρακολουθήσετε:
• «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ»
• «ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ SHOW»
«SHOW ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ»
από το «ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ»
Θέμα: «EXTREME FASHION MAKE-UP & HAIR
STYLING 2019»
Οι σπουδαστές του τομέα Αισθητικής και Κομμωτικής, θα παρουσιάσουν
εντυπωσιακές δημιουργίες σε μακιγιάζ και χτενίσματα, που εμπνευστήκαν
από τις τάσεις της μόδας της φετινής χρονιάς.
«SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ» από το «IEK ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»
Θέμα: «ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ»
Βραδινές δημιουργίες, χτενίσματα... Όταν η κομμωτική
τέχνη συναντά τη δημιουργική φαντασία, στο ξεκίνημα
του ονείρου.
«ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ HAPPENING» από τη σχολή χορού
«FULL OUT DANCE» (Ιουστινιανού 8, Κέντρο Θεσσαλονίκης, 54631, Τηλ.: 2310235858)
• Θα ακολουθήσει «WELCOME COCKTAIL».
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5/2019
2.00 μ.μ.
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ Ποδολόγος, Πρόεδρος Σωματείου
Ποδολόγων Ελλάδος.
Θέμα: «ΝΕΑΡΟΠΟΙΗΣΗ - Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ… ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ»
Μία προσωπική έρευνα της ομιλήτριας για το διαβητικό πόδι.
Στην ομιλία θα αναφερθούν οι ιατρικές και παραϊατρικές
ειδικότητες, οι οποίες ενώνονται για να αντιμετωπίσουν την κόλαση που
βιώνει ένας άνθρωπος, πάσχων από το Δ.Π. και τις τεχνικές τις οποίες
εφαρμόζουν, για να επιτύχουν την νεαροποίηση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5/2019
3.00 μ.μ.
ΜΠΙΡΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Make-up Expert. Mε πολυετή εμπειρία στον 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: «PERCEPTION FASHION ART MAKE-UP!»
Εξερευνώντας το φως, το χρώμα, την τεχνική και τα διακοσμητικά στοιχεία,
η τέχνη του μακιγιάζ μας παρουσιάζει εικόνες που επιδέχονται πολλές
ερμηνείες. Η Mua Μαργαρίτα Μπίρδα, με μικτές τεχνικές αερογράφου και
πινέλου, δημιουργεί ένα Fashion Art Make-up, δίνοντάς μας τη δυνατότητα
να σκεφτούμε κατά πόσο η αντίληψή μας είναι προκαθορισμένη. Πόσο
αποδεχόμαστε αυτό που βλέπουμε; Πόσο συχνά το αμφισβητούμε και γιατί;
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5/2019
4.00 μ.μ.
TRENOVA TSVETELINA International Nail Master Educator,
πολυβραβευμένη σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς στην
Βουλγαρία, το Μιλάνο, το Sochi, το Παρίσι, το Baku και
την Dominikana, όπου κέρδισε το 1ο βραβείο. Με πολυετή
πείρα στον χώρο της οχυχοπλαστικής. Είναι αποκλειστική
αντιπρόσωπος της GEL.IT.UP Bulgaria και ιδιοκτήτρια της αναγνωρισμένης

σχολής ονυχοπλαστικής GEL.IT.UP Nail School.
Θέμα: «FAST SALON NAIL ART»
Εντυπωσιακά και γρήγορα κοσμήματα με δημοφιλείς τεχνικές όπως: υγρό
σε υγρό, 3D paste, Spider/Origami, Foil και ημιμόνιμα χρώματα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5/2019
5.00 μ.μ.
ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Αισθητικός – PMU Artist - Eyelash
Extensionist – Εκπαιδεύτρια, CEO των BEAUTYTHERAPIST.
GR & BEAUTYLASHES.GR. Είναι πιστοποιημένη απόφοιτος
του Ι.ΙΕΚ Ν. Αυγερινοπούλου από το 1996, ως “Ειδικός
Εφαρμογών Αισθητικής» και παρακολουθεί συνεχώς σεμινάρια αισθητικής και μόνιμου μακιγιάζ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό. Είναι καταξιωμένη στο χώρο της και αναγνωρίσιμη στο κοινό,
γι’ αυτό και αρκετές φορές έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές για
να παρουσιάσει τη δουλειά της. Επίσης, αρκετές διασημότητες την εμπιστεύονται και αφήνουν την ομορφιά τους στα χέρια της.
Θέμα: «BB GLOW TREATMENT»
Παρουσίαση επί σκηνής, της τελευταίας επαναστατικής θεραπείας του
δέρματος, που αναπτύχθηκε από τους επιστήμονες της Κορέας, σε θέματα
κοσμετολογίας και δερματολογίας. Είναι η TOP διαδικασία αισθητικής στην
Κορέα, την Κίνα, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και τους τελευταίους μήνες έχει έρθει
και στην Ευρώπη. Είναι διάσημη για τη διπλή της λειτουργία, τη φροντίδα
κατά των ρυτίδων και το ομοιόμορφο χρώμα στο πρόσωπο.

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/5/2019
11.30π.μ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν.
ΣΕΡΡΩΝ
Θέμα: «ΜΥΘΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ!»
Ανοίξαμε παραμύθια… βιβλία! Είδαμε πίνακες… τέχνη!
Εμπνευστήκαμε χτενίσματα μέσα από αυτά!!! Εμπνευστήκαμε χτενίσματα από μυθικά πλάσματα… νεράιδες και ξωτικά, τέρατα και
μάγισσες!
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/5/2019
1.00 μ.μ.
ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΑΝΩ Καθηγήτρια Μακιγιάζ. Βρίσκεται ήδη
στη μέση της τρίτης δεκαετίας στο χώρο του επαγγελματικού
μακιγιάζ και συμπληρώνει φέτος 22 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: «ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019»
Τεχνικές και συμβουλές για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού Νυφικού
Μακιγιάζ, με τη βοήθεια σύγχρονων προϊόντων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/5/2019
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: «BRONZE LOOK – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019»
Διάφανο bronze look, είναι η φετινή πρόταση των Zerva Cosmetics!

who is who
Συνδυάζουμε προϊόντα λεπτών υφών, με την τεχνική για bronze look, σε
ένα μακιγιάζ που μπορείτε να προτείνετε, είτε για βραδινό είτε για νυφικό.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/5/2019
4.00 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: «ΣΥΓΧΡΟΝΟ BRIDAL NAIL ART»
Ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες τάσεις και με τη χρήση νέων καινοτόμων
προϊόντων, δημιουργούμε μοναδικά bridal nail art, που θα μας κάνουν να
ξεχωρίσουμε ως επαγγελματίες.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/5/2019
5.00 μ.μ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ PIRAKI PROFESSIONAL
& SEDE GROUP
Θέμα: «LOOKS FROM THE PAST»
Το χθες μας δείχνει τον δρόμο για το αύριο. Μελετώντας τις
τάσεις της μόδας από το 1920 έως και σήμερα, επιλέχθηκαν
τα κυριότερα χτενίσματα-μακιγιάζ- στυλιστικές προτάσεις ανά δεκαετία και
θα παρουσιαστούν σε ένα Show υψηλής αισθητικής, που σκοπό έχει να
ταξιδέψει τον επαγγελματία στο παρελθόν, εφοδιάζοντας τον με γνώσεις
που θα αποτελέσουν τις βάσεις για ένα καινοτόμο μέλλον.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5/2019
11.30π.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 Καθηγήτρια & ιδιοκτήτρια του κέντρου αισθητικής “fab by crystal beauty” και του Εργαστηρίου
Ελευθέρων Σπουδών αισθητικής και μακιγιάζ “Crystal Beauty Studio &
Studies”, με 23 χρόνια εμπειρίας. Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος
εταιρειών του εξωτερικού στην Ελλάδα σε προϊόντα μακιγιάζ, ημιμόνιμου
μακιγιάζ και αισθητικής άκρων.
Θέμα: «MICROPIGMENTATION – ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
& ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»
Οι περισσότεροι νομίζουν ότι το micropigmentation έχει εφαρμογές
μόνο στο ημιμόνιμο μακιγιάζ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Με το μηχάνημα
του micropigmentation, πραγματοποιούνται θεραπείες ενυδάτωσης,
μεσοθεραπεία, αποκατάσταση πανάδων, ρυτίδων, ουλών και ακμής και
φυσικά χρησιμοποιείται στην επανορθωτική ιατρική, όπως το PRP και η
αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή.
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5/2019
1.00 μ.μ.
ΠΑΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Nail Artist – Εκπαιδεύτρια. Η ασχολία της
με την περιποίηση άκρων ξεκινάει το 2000, όταν ανακαλύπτει
τον κόσμο του nail art. Είναι απόφοιτος κομμωτικής και το
2016 εκπαιδεύεται στην Akademia Semilac, σε πολλές
τεχνικές nail art όπως one stroke, shadow gel, ombre,
stylograph κα. Τον Ιανουάριο του 2019, ολοκληρώνει το πλήρες πρόγραμμα
σπουδών ως τεχνίτρια άκρων. Τον Μάρτιο του 2019 παρακολουθεί σεμινάρια μετεκπαίδευσης στην Akademia Semilac, από τα οποία ξεχωρίζει το
Μicropainting και το Tempo Practice. Ο έρωτας και το πάθος της για το nail
art δεν κρύβεται, γι΄ αυτό αναλαμβάνει σαν Εκπαιδεύτρια τα σεμινάρια της
Semilac Academy που αφορούν το nail art.
Θέμα: «ACRY-GEL ΜΕ ΦΟΡΜΑ Ή ΜΕ TIPS; ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ!»

Επαναστατική μέθοδος χτισίματος με acry-gel σε φόρμα, αλλά και με τα
ειδικά tips. Είναι μια καινοτόμος τεχνική επιμήκυνσης και φυσικής ενίσχυσης των νυχιών. Πολύ εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με δύο μεθόδους!
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5/2019
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, στη 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: «SUNKISSED BRIDAL LOOK»
Sunkissed Bridal Look .... ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μακιγιάζ για το
φετινό καλοκαίρι. Σταρένια επιδερμίδα, λάμψεις και σαγηνευτικό βλέμμα,
προσδοκίες που έχουν οι περισσότερες νύφες πλέον. Επίσης, σημαντική
επιρροή έχει αναμφίβολα και στα social media καθώς και εκεί η εικόνα
είναι αυτή που «μιλάει» από μόνη της και τι πιο ωραίο από ένα glamour
ηλιοκαμένο δέρμα και εκφραστικά μάτια. Σε μια παρουσίαση γεμάτη πληροφορίες, έμπνευση και πολλά μυστικά, σας υποδεικνύουμε τα καταλληλότερα
προϊόντα και τον τρόπο για να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα!

«SHOW ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ – ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
«HAPPENING ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5/2019 - 4.00 μ.μ.
από την ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του
«ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
σε συνεργασία με την σχολή
«BEAUTY ACADEMY»
Θέμα: «ΚΟΜΜΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ»
Παρουσίαση μιας σειράς από μοντέρνες
εμπορικές, ανδρικές και γυναικείες
κουπ, καθώς επίσης και μια ποικιλία
βραδινών και νυφικών χτενισμάτων.

Τα πάντα για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται κινητήρια
δύναμη, έτσι και το Διεθνές Επαγγελματικό Συνέδριο της
«BEAUTY MACEDONIA ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019»,
έχει τους Χορηγούς του:
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ευχαριστούμε θερμά τους Χορηγούς του Συνέδριου.

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

