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ΣΥ ΝΕ∆ΡΙ ΟΥ

Το Διεθνές Συνέδριο του «Beauty Festival» διεξάγεται το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Απριλίου 2016. Η αίθουσα διεξαγωγής του Συνεδρίου βρίσκεται στο
κτίριο Δ’. Η προσέλευση των συμμετεχόντων πραγματοποιείται 5 - 10 λεπτά πριν την επίσημη έναρξη κάθε ομιλίας.
Οι εγγραφές για το Συνέδριο είναι υποχρεωτικές και πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου στην είσοδο του Συνεδρίου. Με την εγγραφή σας
στη Γραμματεία του Συνεδρίου και την παρακολούθηση και για τις δύο ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου, έχετε δικαίωμα παραλαβής του Διπλώματος
Συμμετοχής του Beauty Festival.
Όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο του «Beauty Festival» έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στο μεγάλο διαγωνισμό του Συνεδρίου για να κερδίσουν πλούσια
δώρα. Η διαδικασία συμμετοχής έχει ως εξής: κατά την ώρα εγγραφής σας στη Γραμματεία του Συνεδρίου αποκτάτε αυτόματα δικαίωμα συμμετοχής στο
Διαγωνισμό. Η κλήρωση του διαγωνισμού και η παράδοση των Διπλωμάτων συμμετοχής του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Απριλίου 2016,
στις 17:30.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/04

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/04

12.00

«Nail transformations: ∆ηµιουργήστε ακραίες αλλαγές στο σχήµα των τεχνητών νυχιών µε
µία και µόνο µπάλα ακρυλικού! Εξοικονοµήστε πολύτιµο χρόνο στη συντήρηση των τεχνητών
νυχιών.»
Παναγιώτης Ψας, Nail Designer, Gold International Educator for Nail Creation,
Επίσηµος εκπαιδευτής της εταιρίας Mersa Professional Nails

12:00

«The Shatter Effect: η νέα τεχνική στο NailArt, για nail designs µε εφέ vintage, παλιού και
''θρυµµατισµένου'', µε τη χρήση soakoff gel! Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την
εύκολη και γρήγορη εφαρµογή της τεχνικής του shattereffect.»
Παρασκευή Μεσσηνιάτη, Professional Νail Educator, Επίσηµη Εκπαιδεύτρια της Astonishing Nails
για την Ελλάδα

13.00

«Μόνιµο µακιγιάζ µε τη µέθοδο του χεριού: Η ιστορία της µεθόδου του χεριού και το απόλυτα
φυσικό αποτέλεσµα στα φρύδια, το περίγραµµα των χειλιών και τη γραµµή του eyeliner.
Ντελικάτο αποτέλεσµα, όσο πιο κοντά στο φυσικό look, χωρίς τη χρήση µηχανήµατος και
χωρίς χηµικές ουσίες. ∆είτε ζωντανά την εφαρµογή της τεχνικής µε την αµερικάνικη
τεχνογνωσία και µάθετε τον τρόπο να αποκρύψετε έως και 10 χρόνια από το πρόσωπο της
πελάτισσάς σας.»
Pirastu Marisa, Permanent Makeup Artist, Εκπαιδεύτρια Master Softap® Inc. California,
Αποκλειστική Αντιπρόσωπος της SofTap® για την Ελλάδα και την Κύπρο

13:00

«Summer makeup creations: Οι τάσεις και τα χρώµατα που θα πρωταγωνιστήσουν στο
µακιγιάζ το Καλοκαίρι του 2016!»
Νατάσσα Ζέρβα, Makeup Artist, Εκπαιδεύτρια και Ιδιοκτήτρια του Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης
Επαγγελµατικού Μακιγιάζ Ζέρβα, Επίπεδο 1, Επίσηµη Εισαγωγέας - Εξαγωγέας Zerva Cosmetics, µε την αποκλειστική παραγωγή των προϊόντων Επαγγελµατικού Μακιγιάζ Zerva Cosmetics

14:00

«Gel polish magic, caption conversion miracle: "Ηµιµόνιµα" ή σχεδον "ηµιµόνιµα"
θαύµατα! Αν νοµίζετε πως έχετε δει τα πάντα σχετικά µε τις ηµιµόνιµες βαφες (gel polish)
και τις βαφές διαρκειας απλά ξεχάστε το...
Κάντε "µαγικά" και αλχηµείες µε πρωτοποριακά και έξυπνα υλικά, άφηστε τους όλους µε
ανοιχτό στόµα και αποκτήστε συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη µάχη του...πάγκου!»
Μανουκιάν Αρµέν Nail Designer, Ποδολόγος

15:00

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:30

«Silk & smooth: «Κασµιρένια» και αψεγάδιαστη εφαρµογή βερνικιού, για σωστό
φινίρισµα, εντυπωσιακή γυαλάδα και απόλυτη χρωµατική οµοιοµορφία. Όλα τα tips για τη
σωστή εφαρµογή βερνικιού επαγγελµατικού τύπου!»
Κωνσταντίνος Καββαδίας, Nail Fashion Designer, ιδρυτής και ∆ιευθυντής της εταιρίας G.K. COMMERCIAL L.T.D., κατόχου των brand επαγγελµατικών προϊόντων “B.S. Hybrid Polish” και
“Jackie O’ Weekly Polish”

16:30

«Fantasy & Art: Κοµµωτικές δηµιουργίες φαντασίας σε µία κορυφαία παρουσίαση
καλλιτεχνικού hairstyling πασαρέλας!»
Αναστασία Κωτσάκη, HairStylist - Κατερίνα Κούτρα, Makeup Artist

17:30

Τελετή Λήξης Συνεδρίου µε τη συµµετοχή της Καλλιτεχνικής Οµάδας του ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ATELIER DE BEAUTE – DATATYPE. H επικεφαλής Okzana Petrusha από την
Ουκρανία, παγκοσµίως βραβευµένη Μakeup Αrtist, θα εντυπωσιάσει µε πρωτότυπες ιδέες
για τολµηρές νύφες.
Κλήρωση πλούσιων δώρων του Beauty Festival.
Παράδοση διπλωµάτων στους συµµετέχοντες του συνεδρίου.

14.00

«Βλέµµα που µαγνητίζει! Τοποθέτηση extensions βλεφαρίδων από µετάξι µε τη µέθοδο one
by one (τρίχα-τρίχα). Η τάση των eyelashextensions ήρθε για να µείνει! Παρακολουθήστε
ζωντανά την εφαρµογή επί σκηνής.»
ΖέταΝικολούλη, Αισθητικός, PermanentMakeupArtist, Επικεφαλής του BeautyTherapist

15.00

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:30

«Extreme βραδινό & Fashion Makeup: Παρουσίαση επί σκηνής βραδινού extreme µακιγιάζ
και µετατροπή σε fashion extreme µακιγιάζ πασαρέλας, µε τις εξειδικευµένες τεχνικές των
aqua colors για καθαρές διαβαθµίσεις και φωτεινά χρώµατα, όπως ορίζουν οι τάσεις για την
Άνοιξη και το Καλοκαίρι του 2016.»
Oksana Petrusha, Εκπαιδεύτρια, Makeup Artist & Body Painting Artist, συνεργάτης του
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATELIER DE BEAUTE – DATA TYPE

16:30

«Ηµιµόνιµο τατουάζ φρυδιών µε τη µέθοδο τρίχα-τρίχα (microblading). Μοναδική τεχνική
ηµιµόνιµου τατουάζ φρυδιών, που αποτελεί ιδανική εναλλακτική µέθοδο του µόνιµου µακιγιάζ
φρυδιών.» Μάρθα Θεοδωροπούλου, Αισθητικός, Επίσηµη Εκπαιδεύτρια της εταιρείας Maxelle,
Permanent Makeup Artist

