Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΟΥ
Το ∆ιεθνές Συνέδριο του «Beauty Festival» διεξάγεται το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017. Η αίθουσα διεξαγωγής του Συνεδρίου βρίσκεται στο κτίριο ∆’.
Η προσέλευση των συµµετεχόντων πραγµατοποιείται 5 - 10 λεπτά πριν την επίσηµη έναρξη κάθε οµιλίας. Οι εγγραφές για το Συνέδριο πραγµατοποιούνται καθ’ όλη
τη διάρκεια του διηµέρου στην είσοδο του Συνεδρίου.
Δικαίωµα παραλαβής του ∆ιπλώµατος Συµµετοχής στο Συνέδριο του «Beauty Festival» έχουν όλοι οι επισκέπτες που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο και τις δύο
ημέρες διεξαγωγής του. Απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στη Γραμματεία του Συνεδρίου για όλες τις ημέρες παρακολούθησης.
Όλοι οι συµµετέχοντες στο Συνέδριο του «Beauty Festival» έχουν δικαίωµα συµµετοχής και στο µεγάλο διαγωνισµό του Συνεδρίου που χαρίζει πλούσια δώρα. Η
διαδικασία συµµετοχής έχει ως εξής: κατά την ώρα εγγραφής σας στη Γραµµατεία του Συνεδρίου αποκτάτε αυτόµατα δικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. Η κλήρωση
του διαγωνισµού και η παράδοση των ∆ιπλωµάτων συµµετοχής του Συνεδρίου θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017, στις 18:30.
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ΩΡΑ ΘΕΜΑ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Professional toolkit for nail technicians: Κριτήρια και
τεχνικές για να επιλέξετε τα σωστά προϊόντα και τα
12.00 σωστά brands ώστε να κατοχυρώσετε την πελατεία
και το όνομά σας ως επαγγελματίες του χώρου της
ονυχοπλαστικής!

Make-up master tips: Τα «πρέπει» και «δεν πρέπει»
του βραδινού, νυφικού και καθημερινού μακιγιάζ!
13.00
Επανερχόμαστε με τα μυστικά και τα λάθη του
επαγγελματικού μακιγιάζ που εσείς μας ζητήσατε!
Μη επεμβατική θεραπεία προσώπου με AHA: Η
ιδανική θεραπεία για λεύκανση της επιδερμίδας,
λείανση ρυτίδων, αποκατάσταση ουλών και ακμής,
14.00
και ανάπλαση του δέρματος. Ζωντανή εφαρμογή
peeling με οξέα φρούτων σε συγκέντρωση 50% από
την 1η φορά!
15.00

Παναγιώτης Ψας, Nail
Designer, Πιστοποιημένος
Master International Educator,
Ιδιοκτήτης της εταιρείας Psas
Nails College

Έλενα Χίµου Makeup Artist,
Συγγραφέας, ∆ιευθύντρια
σχολών X-Elena
Λαμπρινή Ντρίτσου,
Αισθητικός, Ειδική
Εφαρμογών Αισθητικής
προσώπου και σώματος
Μαρία Αποστόλου, Υπεύθυνη
της εταιρείας Helionature

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Αmazing Νails: Φυσική ενίσχυση και επιμήκυνση
νυχιού, με ημιμόνιμο βερνίκι «χτισίματος», και
παράλληλη επίδειξη nail art με την εντυπωσιακή
15.30
τεχνική sharm effect για αρχάριους, σε λιγότερο από
20 δευτερόλεπτα! Ζωντανή επίδειξη επί σκηνής με τη
Βάσω Κολλιδά!

H δύναμη της μάλαξης ως αυτοτελούς αξίας, αλλά
και ως συμπληρωματικής αξίας της Ιατρικής που
βρίσκει εφαρμογή ακόμη και σε καταστάσεις του
οργανισμού με οξύ πόνο. Ζωντανή παρουσίαση από
16:30
μια ευρεία γκάμα τεχνικών μασάζ σε συνδυασμό
με reiki, shiatsu και ρεφλεξολογία για ένα
ολοκληρωμένο θεραπευτικό σύστημα που στοχεύει
στην ενεργοποίηση του σώματος.

Μαριάνθη Τσιτσοπούλου,
Semilac Master Educator,
Εκπαιδεύτρια Semilac
Ελλάδας & Κύπρου

Αννα Πορίχη - Τζεβελέκου,
Ρεφλεξολόγος, Reiki
Master, Eκπαιδεύτρια
Shiatsu – Εναλλακτική
Θεραπεύτρια, Συνεργάτης του
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
DATA TYPE – ATELIER DE
BEAUTE

ΩΡΑ ΘΕΜΑ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Τεχνικές «έξυπνου πωλητή» και διαχείριση
ψυχολογίας της πελάτισσας στην παροχή υπηρεσιών
Ελένη Λευθεριώτη, Education and
12:00 ονυχοπλαστικής: Φροντίστε έξυπνα την πελατεία σας και Training Manager της εταιρείας Infinity
χρησιμοποιείστε τεχνικές εργονομίας για να αυξήσετε τα Nail Creations
έσοδα και να κρατήσετε τους πελάτες σας!
Η επιστήμη της Ποδολογίας και τα μυστικά της: Η
13:00 ποδολογική προσέγγιση στο πεντικιούρ. Ζωντανή
επίδειξη επί σκηνής.
Τεχνική ονυχοπροσθετικής σε χέρι με ονυχοφαγία:
Παρουσίαση προετοιμασίας άκρου με ονυχοφαγία,
αντιμετωπίζοντας παράλληλα τη φυσική υγρασία
14:00
του νυχιού-χεριού. Δημιουργία βάσης με σκοπό τη
διευκόλυνση της τεχνικής χτισίματος με builder gel.
Ζωντανή επίδειξη επί σκηνής.
15:00

Πέρσα Μιχαλάτου, Καθηγήτρια
Ποδολογίας, Ακαδημαϊκή Ποδολόγος,
Μέλος Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδος,
Τέτα Καμπουρέλη, Αισθητικός, Nail
Artist, Καθηγήτρια, Συγγραφέας,
Ιδιοκτήτρια των καταστημάτων Teta
Beauty Salon, Συνεργάτιδα ΙΕΚ Όμηρος
Ελένη Ράπτη, Αισθητικός ποδολογίας
-καλλωπισμού νυχιών

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

"Μagic Shading": Η ΝΕΑ τάση στο ημιμόνιμο μακιγιαζ
φρυδιών από τη Ρωσία έρχεται στην παγκόσμια σκηνή
15:30
του Permanent Make-up! Ζωντανή επίδειξη της τεχνικής
"Magic Shading" επί σκηνής.

Ναταλία Βabenko, PMU Artist,
Kαθηγήτρια Ηµιµόνιµου Μακιγιάζ,
Ιδρύτρια & ∆ιευθύντρια των Κέντρων
Μόνιµης Οµορφιάς “Your Permanent
Beauty Expert” και της σχολής “Your
Permanent Beauty Academy

Nail art news: Τα νέα nail effects με πούδρες
GlassMe-Rainbow και Mermaid Black που θα φορεθούν
16:30
το φθινόπωρο και τον χειμώνα! Ζωντανή επίδειξη των
εντυπωσιακών υλικών nail art επί σκηνής.

Sabina Avdonina, Nail Art Designer,
Kαθηγήτρια Nail Art & Ποδολογίας,
Iδιοκτήτρια της Εταιρείας “SaNi Nails” &
της σχολής “Sani Beauty School”

Grand Finale Show by “X-team”: Η καλλιτεχνική ομάδα
κομμωτικής “Χ-team” παρουσιάζει ζωντανά τη γραμμή
17:30
της για βραδινά χτενίσματα και ανδρικά κουρέματα, για
την περίοδο Φθινόπωρο-Χειμώνας 2017-2018!

Καλλιτεχνική ομάδα “Χ-team”
της FarmaVita GR με τις Δήμητρα
Καράμπελα - Αναστασία Κωτσάκη &
τους Γιάννη Πετρόπουλο - Σάκη Σγουρό

Τελετή λήξης
DANCE SHOW: Υπερθέαμα ειδικοτήτων ομορφιάς! Στον απόηχο του καλοκαιριού η Καλλιτεχνική
ομάδα του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE - ATELIER DE BEAUTE ζωντανεύει τις αισθήσεις
18:30
και αναδεικνύει τα χρώματα σε ένα μαγικό event, για να υποδεχτούμε το χειμώνα με νέες
αναζητήσεις και δημιουργικές ανησυχίες! Κλήρωση πλούσιων δώρων του Beauty Festival.
Παράδοση διπλωµάτων στους συµµετέχοντες του Συνεδρίου.

