discover the latest trends

in beauty!

ΖΕΤΑ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
Αισθητικός, πιστοποιημένη απόφοιτος του
Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Ν. Αυγερινοπούλου από το 1996 ως “Ειδικός
Εφαρμογών Αισθητικής”. Έχει αποφοιτήσει από
το Εργαστήρι Ελευθέρων Σπουδών C-Marso, µε
ειδίκευση στην Αισθητική Άκρων και την Ποδολογία. Παρακολουθεί
συνεχώς σεµινάρια αισθητικής και επαγγελματικού μακιγιάζ στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑ
Διευθύντρια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
“Mika’s Academy Master Class” και εκπαιδεύτρια
στους εξής τομείς: μοντελισμός extreme shape
τεχνητών νυχιών, μανικιούρ-πεντικιούρ, τεχνητά
νύχια. Διατελεί διοργανώτρια πανελλήνιων
διαγωνισμών ονυχοπλαστικής, καθώς και μέλος κριτικής επιτροπής
στους τομείς μανικιούρ-πεντικιούρ, τεχνητά νύχια, extreme shape,
nail art fantasy, κ.α., αλλά και αρθρογράφος περιοδικού ομορφιάς.
Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα περιοδικά του κλάδου
της ονυχοπλαστικής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΚΡΑΛΛΗΣ
Αποκλειστικος αντιπροσωπος
GEL.IT.UP απο το 2011.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φοροτεχνικός Σύμβουλος - Σύμβουλος επιχειρήσεων, partner στην
εταιρεία «FOROEPIMELIA» από το 2006, κάτοχος άδειας Λογιστή
– Φοροτεχνικού Α’ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της
Ελλάδας. Με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις εμπορικών,
βιομηχανικών επιχειρήσεων και εταιριών παροχής υπηρεσιών, τόσο
σαν φοροτεχνικός σύμβουλος όσο και σαν σύμβουλος στρατηγικού
σχεδιασμού σε θέματα οργάνωσης – σύστασης οικονομικών
μονάδων, καθώς και οικονομοτεχνικών μελετών επιχειρήσεων.
ΑΝΝΑ ΑΛΜΠΑΝΗ
Permanent Make Up Artist, Nail Artist & Beauty
Expert. CEO των Perfect Touch Permanent Make
Up, NYXI-NYXI και AME Cosmetics. Αποτελεί
μία από τις πλέον καταξιωμένες τεχνίτριες
νυχιών στην Ελλάδα. Έχοντας ολοκληρώσει
την εκπαίδευσή της κοντά σε διακεκριμένους
εκπαιδευτές και τεχνίτες νυχιών ίδρυσε το 1997 την γνωστή αλυσίδα
ΝΥΧΙ ΝΥΧΙ Beauty Lounge καθώς επίσης και την σχολή ΝΥΧΙ ΝΥΧΙ
Nail Academy. Τα τελευταία χρόνια παρέχει υπηρεσίες ημιμόνιμου
μακιγιάζ σε έναν μοναδικό χώρο, που ζωντανεύει το Τropical Chic
στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας! Έχει συνεργαστεί
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με τα καλύτερα περιοδικά μόδας όπως Vogue, ELLE, Life & Style,
BHMADonna, German ELLE για τα εξώφυλλά τους, ενώ δουλειά
της συναντάται σε πολλά editorials & διαφημίσεις περιοδικών. Στην
πελατεία της αριθμεί μια μεγάλη λίστα από διασημότητες, αφού
είναι από τις πιο αξιόπιστες beauty experts στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Η Μαριάνθη Τσιτσοπούλου γεννήθηκε στην
Αθήνα και μεγάλωσε στην Εύβοια. Σπούδασε
Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2014 κέρδισε
το πρώτο βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό
nail art που οργανώθηκε από το περιοδικό Nouvelles Esthetiques
και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διεθνή διαγωνισμό του Παρισιού
την ίδια χρονιά. Έκτοτε έχει επιτελέσει επανειλημμένα κριτής στον
πανελλήνιο διαγωνισμό nail art που διεξάγεται ετησίως στην Αθήνα
και σε άλλους μικρότερους. Έχει συνεργαστεί ως εκπαιδεύτρια σε
κορυφαίες εταιρίες του χώρου με δημοσιεύσεις σε αμερικανικά
περιοδικά νυχιών και διεθνή sites. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα με
την επωνυμία «Marianthi Beauty» και είναι η επίσημη εκπαιδεύτρια
Semilac Hellas Ελλάδας και Κύπρου.
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΤΡΙΤΣΟΥ
Τελειόφοιτη του Τμήματος Αισθητικής και
Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθηνών, Αισθητικός
σύμβουλος, υπεύθυνη Αισθητικής και εφαρμογών
της εταιρείας Helionature. Αναλαμβάνει όλο το
φάσμα των εφαρμογών, παρουσιάσεων και
σεμιναρίων Αισθητικής προσώπου και σώματος, σε όλη την Ελλάδα
και στην Κύπρο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Γεννήθηκε στη Γερμανία. Από το 1989 ξεκίνησε τις
σπουδές της στην Κομμωτική και Επαγγελματικό
Μακιγιάζ, όπου εργάστηκε ως εκπαιδευτικός
στον χώρο. Από το 2009 απορροφήθηκε στο
χώρο της Αισθητικής, κάνοντας παρουσίαση
και εφαρμογή των προϊόντων Helionature στο εξωτερικό. Από το
2013 όπου η Helionature ήρθε στην Ελλάδα, η μητρική εταιρεία
της Γαλλίας την όρισε ως υπεύθυνη της Helionature στην Ελλάδα,
την Κύπρο και τα Βαλκάνια.
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΑΝΣΥ ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ
Ιδιοκτήτρια και εκπαιδεύτρια του σεμιναριακού
κέντρου “Nancy Paltoglou Nail Art School” με
12ετή πείρα στο χώρο της ονυχοπλαστικής, με
διακρίσεις στο εξωτερικό αλλά και την Ελλάδα.
Έχει μετεκπαιδευτεί από τους καλύτερους του
είδους, και ειδικεύεται στην ονυχοπλαστική αλλά και στις σύγχρονες
τάσεις του Nail Art.
ΣΟΦΙΑ ΧΡΑΜΠΑΝΗ
Ασχολείται με την περιποίηση άκρων από το
2009, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της
στην επαγγελματική σχόλη Δια Βίου Μάθησης
POP ART. Με την πάροδο του χρόνου κατάλαβε
οτι η συνεχής μετεκπαίδευση είχε μεγάλη
σημασία, επομένως συνέχισε να ειδικεύεται παρακολουθώντας
σεμινάρια σχετικά με τεχνικές nail art, One Stroke, γραμμικό σχέδιο,
zostovo, acquarella και παράλληλα απέκτησε άρτια κατάρτιση
στην ποδολογία. Έχει λάβει μέρος σε πολλές κλαδικές εκθέσεις,
ενώ συνεχίζει σταθερά να ενημερώνεται για κάθε νέα τάση και
τεχνοτροπία στο χώρο της ονυχοπλαστικής και της ποδολογίας.
4 SEASONS PROFESSIONAL HAIR TEAM
Η καλλιτεχνική ομάδα 4 SEASONS γεννήθηκε
το 2017 από διακεκριμένους κομμωτές, οι
οποίοι θέλουν να αποκαλύψουν τα μυστικά
και τις τεχνικές τους μέσα από εξειδικευμένα
σεμινάρια γυναικείων, ανδρικών και barber κουρεμάτων και
βραδινών-νυφικών χτενισμάτων. Η ομάδα απαρτίζεται από τους
Γιάννη Πετρόπουλο –εισηγητή σεμιναρίων, expert σε θεραπείες
μαλλιών και κριτή διαγωνισμών με διακρίσεις σε πανελλήνιους
διαγωνισμούς ανδρικών κουρεμάτων-, Αναστασία Κωτσάκη
–εισηγήτρια σεμιναρίων, κριτή σε διαγωνισμούς hairstyle με
διακρίσεις σε πανελλήνιους διαγωνισμούς στο νυφικό χτένισμα και
συγγραφέα βιβλίων εκπαίδευσης-, και Χριστίνα Βουλγαροπούλου
– εισηγήτρια σεμιναρίων, κριτή σε διαγωνισμούς μαθητείας, με
παρουσιάσεις σε σωματεία κομμωτών και επιμελήτρια βιβλίων
κομμωτικής.

τη δική του φιλοσοφία στην κατασκευή της ιδανικής δομής του
προσώπου. Η αγάπη του για την τέχνη του μακιγιάζ και η πολυετής
εμπειρία του, δημιούργησαν την ανάγκη να μοιραστεί τη γνώση και
όλα τα μυστικά με νέους φιλόδοξους make-up artists, που όνειρό
τους είναι να κατακτήσουν δυναμικά την αγορά εργασίας και να
κάνουν το επάγγελμα που αγαπούν με επιτυχία, δημιουργώντας
την πρώτη σχολή επαγγελματικού μακιγιάζ με ιδιαίτερα μαθήματα,
μετεκπαίδευση για επαγγελματίες και ομαδικά τμήματα. Συνεργάτης
της εταιρείας Natural Care Professional.
X-TEAM
Η X-team δημιουργήθηκε το 2016 από
διακεκριμένους κομμωτές, οι οποίοι θέλουν να
προωθήσουν την Ελληνική γραμμή στην μόδα
των μαλλιών μέσα από επιδείξεις σε όλη την Ελλάδα και στο
εξωτερικό ομάδα απαρτίζεται από τους:
•Μαρία Ελ Σαγέντ, Hair Designer σε fashion weeks και
φωτογραφήσεις περιοδικών
•Δήμητρα Καράμπελα, κριτής διαγωνισμών, προπονήτρια εθνικής
ομάδας νέων και νικήτρια πρώτης θέσης πανευρωπαϊκού
διαγωνισμού κομμωτικής στο Παρίσι
•Αναστασία Κωτσάκη, Hair Performer σε Beauty Festivals και hair
shows, κριτής σε διαγωνισμούς κομμωτικής και συγγραφέας βιβλίων
εκπαίδευσης
•Γιάννης Πετρόπουλος, Barber–expert, εισηγητής σεμιναρίων σε
εταιρείες Hair Cosmetics
•Σακης Σγουρός, Head Hair σε γνωστά σήριαλ της Ελληνικής ΤV,
τεχνικός σύμβουλος Farmavita GR
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ATELIER DE
BEAUTE – DATA TYPE
Σπουδές οµορφιάς στους τοµείς του
Mακιγιάζ, της Κομμωτικής, της Αισθητικής, Spa-massage, Μανικιούρ,
Πεντικιούρ, Ονυχοπλαστική, Nail Art, Αερογράφος, Ρεφλεξολογία,
Reiki, Shiatsu, Λεµφικό µασάζ, Tattoo-Henna, Special effects,
Modeling και Styling. Αποκλειστικές συνεργασίες µε τις ATELIER
INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE και L’ ECOLE DES SPAS ET
INSTITUTS.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ
Bridal Make-up Expert & Ιδρυτής-Trainer στη
σχολή επαγγελματικού μακιγιάζ ιδιαίτερων
μαθημάτων “The Make-up School by Yiannis
Kasimis”. Ο Make-up Artist Γιάννης Κασίμης
έχει δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα ως ο
καλλιτέχνης που κάνει μακιγιάζ με ερεθίσματα από μία σπουδαία
τέχνη, τη ζωγραφική. Αλλάζει τα δεδομένα εξελίσσοντας τις
παραδοσιακές τεχνικές με νέες, σύγχρονες μεθόδους, και διδάσκει
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