ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το ∆ιεθνές Συνέδριο του Beauty Festival διεξάγεται το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Μαρτίου 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.
Κατά την εγγραφή σας στη Γραµµατεία του Συνεδρίου αποκτάτε αυτόµατα δικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό του Συνεδρίου που χαρίζει πλούσια δώρα. Η κλήρωση του
διαγωνισµού και η παράδοση των ∆ιπλωµάτων συµµετοχής του Συνεδρίου θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018, στις 18:30.
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12.00

Magnetic Lashes: Η νέα τάση για γοητευτικό, βαθύ και έντονο βλέμμα σε λίγα
μόλις δευτερόλεπτα με μαγνητικές βλεφαρίδες! Ζωντανή εφαρμογή μαγνητικών
βλεφαρίδων σε τρία διαφορετικά μοντέλα για να διαλέξετε το στυλ που ταιριάζει σε
κάθε πελάτισσα!

Ζέτα Νικολούλη, Αισθητικός, Permanent
Make-up Artist, Επικεφαλής των ινστιτούτων
ομορφιάς Beauty Therapist

12:30

Η πιο εύκολη εφαρμογή αντίστροφου γαλλικού: Σωστή προετοιμασία του φυσικού
νυχιού, εφαρμογή φόρμας και διαμόρφωση καμπύλης C-apex - perfect smile
line. Πολλά tips και μυστικά που θα απογειώσουν τα υλικά στα χέρια κάθε τεχνίτη,
δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας ενός σετ τεχνητών νυχιών σε μόλις μια ώρα!

Τσατσαμπά Δήμητρα, MIXCOCO Master
Educator, Διευθύντρια και Εκπαιδεύτρια ΚΔΒΜ
“Mika’s Academy Master Class”

13.30

14.30

15.30

Focus στους επαγγελματίες της ονυχοπλαστικής: «Πώς μπορώ να ανοίξω τον δικό
μου επαγγελματικό χώρο; Τι πρέπει να προσέξω;» Τα τεχνικά ζητήματα που κάθε
επαγγελματίας θέλει και πρέπει να γνωρίζει.

MakeUp Academy (MUA) Greece MASTERCLASS by The Dame o’clock! Το
απόλυτο tutorial για Instagram & Youtube make-up σε ένα εντυπωσιακό show
επί σκηνής. Μάθετε πως δημιουργούν οι μεγαλύτερες bloggers και δείτε live το
αποτέλεσμα μέσα από φωτογράφηση με selfie ring light. Δοκιμάστε το!

Κράλλης Δημήτριος - Πλουμίδης,
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος GEL.IT.UP
για την Ελλάδα
Σταματόπουλος Δημήτριος, Φοροτεχνικός
Σύμβουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων
«ΦΟΡΟΕΠΙΜΕΛΕΙΑ»

The Dame Ο Clock, Professional Make-up
Artist, Instagrammer & MUA Influencer

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.00

Φυσικά και καλοσχηματισμένα φρύδια: Εισαγωγή στην διάσημη τεχνική
“Microblading” για φυσικό αποτέλεσμα με τη μέθοδο σκίασης τρίχα-τρίχα.

Άννα Αλμπάνη, Permanent Make Up Artist &
Educator, CEO of Perfect Touch Permanent
Make Up, NYXI-NYXI & AME Cosmetics

17:00

#Instanails: Ανακαλύψτε την μόδα και ξεχωρίστε με τα νέα nail effects, και μάθετε
από τους ειδικούς τις ομοιότητες και τις διαφορές των ημιμόνιμων base προϊόντων
«χτισίματος».

Τσιτσοπούλου Μαριάνθη, Semilac Master
Educator, Εκπαιδεύτρια Semilac Ελλάδας &
Κύπρου
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Λαμπρινή Ντρίτσου, Αισθητικός, Ειδική
Εφαρμογών Αισθητικής προσώπου και
σώματος
Μαρία Αποστόλου, Επικεφαλής της εταιρείας
Helionature

12:00

Summer Body! Η θεραπεία σώματος με οξέα φρούτων που καλύπτει κάθε
αισθητική ανάγκη για το καλοκαίρι: Γρήγορη αντιμετώπιση κυτταρίτιδας, τοπικού
πάχους, λεύκανση και αντιγήρανση! Ζωντανή εφαρμογή χημικού peeling σώματος
με AHA.

13:00

Νάνσυ Παλτόγλου, Ιδιοκτήτρια και
Nail multi-session: Ένα συμπυκνωμένο μάθημα ονυχοπλαστικής, από τη
Eκπαιδεύτρια του σεμιναριακού κέντρου Nancy
ζωγραφική με ημιμόνιμα βερνίκια και τα εύκολα σχέδια nail art, έως την ποδολογία
Paltoglou Νail Αrt School
και τη θεραπεία της ονυχοκρύπτωσης!
Σοφία Χραμπάνη , Ποδολόγος, Συνεργάτιδα της
εταιρείας CANNI

14:00

Trending now: Ζωντανά on stage μοντέρνες τεχνικές γραμμές για ανδρικά
κουρέματα και βραδινά χτενίσματα στα πιο εμπορικά στυλ!

15:00

Καλλιτεχνική Ομάδα 4 Seasons Professional
Hair Team με τους Αναστασία Κωτσάκη,
Χριστίνα Βουλγαροπούλου, Γιάννη Πετρόπουλο

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:30

Bridal make-up masterclass: Όλα τα μυστικά της σωστής εφαρμογής και σκίασης
στο νυφικό μακιγιάζ, που όλοι οι make-up artists πρέπει να γνωρίζουν για να
«απογειώσουν» την πιο σημαντική μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας!

Γιάννης Κασίμης, Bridal Make-up Expert,
Ιδρυτής & Trainer στη σχολή επαγγελματικού
μακιγιάζ ιδιαίτερων μαθημάτων “The Make-up
School by Yiannis Kasimis”, Συνεργάτης της
εταιρείας Natural Care Professional

16:30

Grand Show by X-team: Η καλλιτεχνική ομάδα κομμωτικής Χ-team παρουσιάζει
ζωντανά τη γραμμή της για βραδινά χτενίσματα και ανδρικά κουρέματα, για την
περίοδο Άνοιξη-Καλοκαίρι 2018!

Καλλιτεχνική Ομάδα Επαγγελματιών
Κομμωτών Χ-team by Farmavita GR

17:30

Bridal Fantasy: Ολοκληρωμένες προτάσεις νυφικού μακιγιάζ για την Άνοιξη
του 2018! Θηλυκές, ρομαντικές, εκλεπτυσμένες, extreme, oriental, όλες οι
νύφες μεταμορφώνονται σε πρωταγωνίστριες με την τέχνη του make-up και του
αερογράφου, που συμπληρώνεται από εντυπωσιακά χτενίσματα και nail art! Ένα
υπερθέαμα καλλιτεχνικής δημιουργίας που θα σας εμπνεύσει να κάνετε τη διαφορά
στο επάγγελμά σας!

18:30

Λήξη Συνεδρίου.
Κλήρωση πλούσιων δώρων του Beauty Festival.
Παράδοση διπλωµάτων στους συµµετέχοντες του Συνεδρίου.

Η Καλλιτεχνική Ομάδα του ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
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