OMΙΛΗΤΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΣ

Nail Designer and Master International educator. Εργάζεται στην βιομηχανία
του Nail Design εδώ και 15 χρόνια, σε συνεργασία με καταξιωμένα brands,
παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Έχοντας διδάξει σε εθνικό αλλά και
σε διεθνές επίπεδο, σε χώρες όπως Ολλανδία, Μάλτα, Ιταλία, Ιρλανδία, Νορβηγία
και ΗΠΑ, συνεχίζει δυναμικά την πορεία του στον κόσμο του Nail Design και της
extreme διακόσμησης νυχιών σε υψηλά επίπεδα, προσφέροντας επαγγελματική
εκπαίδευση και προσωπική μέριμνα των μαθητών, μέσα απο την προσωπική του
σχολή Psas Nails College, η οποία άνοιξε τις πύλες της το 2017.

ΕΛΕΝΑ ΧIΜΟΥ

Ιδρύτρια των σχολών αισθητικής, επαγγελµατικού µακιγιάζ και κοµµωτικής
X’elena Beauty Studies. Πτυχιούχος Αισθητικός της σχολής Granits, µε
µετεκπαίδευση στη Γαλλική σχολή Simοne Limogne, πτυχιούχος Make-up Artist
του Forum International De Paris, και πτυχιούχος κοµµώτρια του “ΑΡΜΟΝΙΑ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ”, µε µετεκπαίδευση στο Tony & Guy, στη σχολή του Vidal Sassoon
του Λονδίνου, και τη σχολή Marangoni του Μιλάνου. Παράλληλα, έχει κάνει
σπουδές image making, και έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια των σχολών Forum
International De Paris, Granits και Αυγερινοπούλου. Έχει εξειδικευτεί στο
μόνιμο μακιγιάζ (permanent make up) στην Γαλλία. Έχει διατελέσει υπεύθυνη
καλλιτεχνικού τµήµατος για τηλεοπτικές παραγωγές, θεατρικές παραστάσεις και
video clips.

DISCOVER THE LATEST TRENDS IN BEAUTY

PAMELA CHISHOLM

Ξεκίνησε την καριέρα της στον τομέα των extensions βλεφαρίδων το 2015. Από
τον Ιανουάριο του 2018 ανήκει στην ομάδα της ολλανδικής εταιρείας Lash
eXtend. Τον Απρίλιο του 2018 συμμετείχε στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό
Eurocap στην Ισπανία, στις εξής κατηγορίες: Classic Eyelash Extensions -όπου
κέρδισε το πρώτο βραβείο-, και 2D Eyelash Extensions -όπου κέρδισε ειδικό
βραβείο για την συμμετοχή της. Η Pamela, ως μέλος της ομάδας της Lash eXtend,
έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς εκθέσεις και παρουσιάσεις προϊόντων ανά
τον κόσμο.

ΑΝΝΑ ΠΟΡΙΧΗ - ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ

Ρεφλεξολόγος, Reiki Master, Eκπαιδεύτρια Shiatsu – Εναλλακτική Θεραπεύτρια.
Συνεργάτιδα του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE – ATELIER DE
BEAUTE. Επί σειρά ετών, μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις της σε όσους διψούν για
μάθηση, καλύπτοντας όλα τα είδη μασάζ. Συμμετέχει σε πολλά συνέδρια ως
εισηγήτρια, ενώ έχει ως αρχή της τη «δια βίου μάθηση», με αποτέλεσμα συνεχώς
να εξελίσσεται, παρακολουθώντας σεμινάρια δίπλα σε παγκοσμίως γνωστά
ονόματα του χώρου.

ΕΡΜΟΦΙΛΗ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ

ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ ΧΙΜΟΥ

Head Trainer και Βeauty Therapist στις σχολές X’elena Beauty Studies.
Αποφοίτησε από το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου και συνέχισε τις σπουδές της στο τμήμα Αισθητικής και
Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθηνών. Έχει εξειδικευτεί στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είναι εκπαιδεύτρια σε
προγράμματα του ΟΑΕΔ. Έχει εκπαιδευτεί στην τεχνική του microblading και
του μόνιμου μακιγιάζ στην “22 Institute”, και είναι Permanent Make-up Master
Trainer στις σχολές X’elena Beauty Studies, και Master Trainer της ολλανδικής
εταιρείας “Lash Extend” στα extensions βλεφαρίδων, για τις τεχνικές “One by
one” και “Russian volume”. Είναι πιστοποιημένη Plasma Therapist και βασική
εκπαιδεύτρια της επαναστατικής μεθόδου Plasma Fibroblast. Διδάσκει στις
σχολές X’elena Beauty Studies τα τελευταία 5 χρόνια, και διατηρεί το δικό της
blog “Margi’s Garden”, με θεματολογία σχετική με τον ολιστικό τρόπο ζωής, και
τις εναλλακτικές θεραπείες στον χώρο της ομορφιάς.

Αισθητικός, συνεργάτιδα του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DATA TYPE – ATELIER
DE BEAUTE. Επί σειρά ετών, μεταδίδει τις γνώσεις της, με την πολύχρονη εμπειρία
της, στους σπουδαστές του ομίλου και δημιουργεί επιτυχημένους επαγγελματίες.
Συμμετέχει σε πολλά συνέδρια και παρουσιάσεις ως εισηγήτρια, ενώ δεν
παύει ποτέ να εξελίσσει την τέχνη της και να παρακολουθεί σεμινάρια και νέες
μεθόδους στο εξωτερικό, για τη διατήρηση της ομορφιάς, αλλά και της ευεξίας
του ανθρωπίνου οργανισμού.

VICTORIA ROMANOVA

Nail Artist από το 2011. Κατέχει εξειδίκευση στους τομείς Classic Manicure
& Pedicure and Spa –Procedure, Modeling of nails by gel and art-design
(professional level, με εκπαιδεύτρια την Disliuc Ludmila), και Acrylic Modeling
(με εκπαιδεύτρια την Zamostinciuc Irina). Εξειδικεύεται στο Combi Manicure,
στο manicure με τροχό και στο Gel Modeling. Έχει παρακολουθήσει πολλά
σεμινάρια και online σεμινάρια με εκπαιδεύτριες τις Zvarich Tatiana και Makarovα
Rumiantseva Julia. Συνεργάζεται ως εισηγήτρια σεμιναρίων στο Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης 1 “Pop Artist”, και στην εταιρεία περιποίησης άκρων Νfu.Oh.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ

Αφοσιωμένη στην ανάπτυξη των οικολογικών προϊόντων ομορφιάς, είναι μια
από τις πλέον καταξιωμένες αντιπροσώπους στην Ελλάδα του επιτυχημένου
brand ΜΟ Νails. Κατέχει πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, έχοντας
τη δυνατότητα να ενσωματώνει τη γνώση της στη χημεία, στην ανάπτυξη υψηλού
επιπέδου οικολογικών προϊόντων ομορφιάς, άνω και κάτω άκρων. Διαχειρίζεται
τη σελίδα «ΜΟ Nails Greece Anna Koutsovasili» στα social media, και έχει λάβει
μέρος σε αρκετές κλαδικές εκθέσεις, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της
εταιρείας. Παρακολουθεί συνεχώς τις νέες τάσεις και τεχνοτροπίες στο χώρο
των επαγγελματιών Nail Artists, ενώ μεταφέρει τη φιλοσοφία της και στους
επαγγελματίες πελάτες της.

ELISAVET MALINOVSKAJA

International Master Educator και Nail Artist από τη Ρωσία. Από το 2004 ασχολείται
επαγγελματικά ως τεχνίτρια νυχιών και ποδολόγος. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια
ονυχοπλαστικής σε διάφορες χώρες, με τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου.
Συνεργάτιδα και εκπαιδεύτρια της εταιρείας Nfu.Οh.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Nail Fashion Designer. Σπούδασε σχέδιο µόδας στο Βερολίνο, ενώ παράλληλα
παρακολούθησε σειρές σεµιναρίων στο αντικείµενο του nail fashion design.
Εργάστηκε ως τακτικός καθηγητής σε κέντρα ελευθέρων σπουδών, διδάσκοντας
τεχνικές gel και ηµιµόνιµου, αλλά και ως εξωτερικός συνεργάτης εταιριών
καλλυντικών, σε θέµατα nail fashion design. Το 2011 δηµιούργησε την δική του
επιχείρηση µε αντικείµενο τον σχεδιασµό, την παραγωγή και την προώθηση
καινοτόµων επαγγελµατικών προϊόντων ονυχοπλαστικής, η οποία µετεξελίχθηκε
στην G.K. COMMERCIAL L.T.D., δηµιουργό και κάτοχο των brand “B.S. Hybrid
Polish” και “Jackie O’ Weekly Polish”, αλλά και αλυσίδας καταστηµάτων
οµώνυµων επαγγελµατικών προϊόντων, της οποίας ασκεί την διοίκηση.

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.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

Bridal Make-up Expert και 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 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.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DATA TYPE
ATELIER DE BEAUTE

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.

