ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
MEETING POINT
Το ∆ιεθνές Συνέδριο του Beauty Festival διεξάγεται το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018. H 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 και τις δύο ημέρες παρακολούθησης.
Όλοι οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωμα συµµετοχής και στον µεγάλο διαγωνισµό του Συνεδρίου του Beauty Festival, που χαρίζει πλούσια δώρα.
Κατά την εγγραφή 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 14 Οκτωβρίου 2018, στις 17:30.

ΣΑ Β Β ΑΤΟ 1 3/ 10
12:00
Υπολογίστε με απλά βήματα το κοστολόγιο των υπηρεσιών σας και λάβετε την αμοιβή που σας αξίζει!
Με κίνητρο τις συχνές ερωτήσεις των επαγγελματιών για τη σωστή κοστολόγηση των υπηρεσιών ονυχοπλαστικής, αναλύουμε τη
στρατηγική πίσω από τη σωστή κοστολόγηση υπηρεσιών, και τον τρόπο απόκτησης των πραγματικών απολαβών που προσφέρει το
επάγγελμα της ονυχοπλαστικής.
Παναγιώτης Ψας, Nail Designer, Πιστοποιημένος Master International Educator, Ιδιοκτήτης της σχολής Psas Nails College

13:00
PLASMA LIFT: Ζωντανή παρουσίαση αντιμετώπισης λεπτών γραμμών, ρυτίδων, πανάδων και ουλών, χρησιμοποιώντας την 4η
κατάσταση της ύλης, γνωστή ως “Πλάσμα”! Αναίμακτη μέθοδος, βασισμένη στην εξάχνωση της περίσσιας δέρματος, χωρίς να
επηρεάζονται οι βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος.
Έλενα Xίμου, Αισθητικός & Makeup Artist, Συγγραφέας, ∆ιευθύντρια σχολών X’Elena Beauty Studies
Μαργιάννα Χίμου, Αισθητικός, Head Trainer & Βeauty Therapist των σχολών X’Εlena Beauty Studies

14:00
5-D Russian Volume Extension: Τα μυστικά της εντυπωσιακής τεχνικής 5-D extension βλεφαρίδων από την Ρωσία, ζωντανά στη σκηνή
του Beauty Festival!
Pamela Chisholm, Eyelash Extension Expert, Professional Trainer της εταιρείας Lash eXtend στην Ολλανδία

15:00 Διάλειμμα
16:00
Ολική επαναφορά με θεραπείες αντιγήρανσης προσώπου και ευεξίας σώματος! Παράλληλη εφαρμογή αισθητικής προσώπου, για
αποκατάσταση των ατελειών της επιδερμίδας, και τεχνικών μασάζ shiatsu, επί σκηνής.
Ερμοφίλη Αφουξενίδου, Αισθητικός, Εισηγήτρια σεμιναρίων
Άννα Πορίχη - Τζεβελέκου, Ρεφλεξολόγος, Reiki Master, Eκπαιδεύτρια Shiatsu, Εναλλακτική Θεραπεύτρια
Συνεργάτιδες του Εκπαιδευτικού Ομίλου DATA TYPE - ATELIER DE BEAUTE

17:00
Combi Manicure: Η τεχνική που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην προτίμηση των επαγγελματιών! Ζωντανή εφαρμογή επί σκηνής, με
τελικό φινίρισμα 3D nail art.
Romanova Victoria, Nail Artist, Combi Manicure & Gel Modelling Expert

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΟ
DISCOVER
THE LATEST TRENDS
IN BEAUTY

ΚΥΡΙ Α Κ Η 14/ 10
12:00
Vitro gel με εφέ μεταλλικού στοιχείου για «γυάλινο» αποτέλεσμα στα νύχια! Σχεδιάστε εφέ χρωματισμένου γυαλιού σε οποιοδήποτε
χρώμα, μήκος και σχέδιο νυχιών. Παρακολουθήστε ζωντανά τρεις διαφορετικές τεχνικές σχεδίου με vitro gel, σε μία εφαρμογή!
Άννα Κουτσοβασίλη, Αποκλειστική Αντιπρόσωπος της εταιρείας Mo-Nails για την Ελλάδα

13:00
New system Acry-Gel: Ζωντανή επίδειξη της τεχνικής τοποθέτησης acry-gel, επέκτασης φυσικού νυχιού με τη χρήση φόρμας, και
φινίρισμα nail art με ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών.
Elisavet Malinovskaja, International Master Educator, Nail Artist, Συνεργάτης και Εκπαιδεύτρια της εταιρείας Nfu.Οh

14:00
Winter bridal make-up guide: Τα “do’s & don’ts”, και οι τολμηροί τόνοι του νυφικού μακιγιάζ για την πιο συναισθηματική εποχή του
χρόνου!
Γιάννης Κασίμης, Bridal Make-up Expert, Ιδρυτής & Trainer στη σχολή επαγγελματικού μακιγιάζ ιδιαίτερων μαθημάτων “The Make-up School by
Yiannis Kasimis”

15:00 Διάλειμμα
15:30
Nail reporter: Επιμήκυνση φυσικού νυχιού με ημιμόνιμο βερνίκι, και τρισδιάστατο 3D Cat Eye design με μαγνητικό ημιμόνιμο βερνίκι!
Εφαρμογή της νέας επαναστατικής τεχνικής ζωντανά στη σκηνή!
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
Συντήρηση τεχνητών νυχιών με extend base και gel, σε 1 ώρα, σχεδόν χωρίς καθόλου λιμάρισμα! Ζωντανή εφαρμογή της τεχνικής on
stage, με τη λαμπερή παρουσία της Βάσως Κολλιδά.
Μαριάνθη Τσιτσοπούλου, Semilac Master Educator, Εκπαιδεύτρια Semilac Ελλάδας & Κύπρου

17:30
Λήξη Συνεδρίου:
Artistic make-up, με έμπνευση από την αφηρημένη τέχνη, τα γεωμετρικά σχήματα και τις επιρροές από το…μέλλον! Φουτουριστικές
γραμμές και γεωμετρικά σχέδια με υψηλές αντιθέσεις χρωμάτων, συνθέτουν ένα εντυπωσιακό σκηνικό make-up, hair styling και nail
design που θα σας εμπνεύσει!
Κλήρωση πλούσιων δώρων του Beauty Festival.
Παράδοση διπλωµάτων στους συµµετέχοντες του Συνεδρίου.

