OMΙΛΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΓΙΟΒΑΝΝΑ ΛΕΣΣΗ ΤΖΑΝΑΚΗ

Γεννήθηκε στη Γερμανία και αποφοίτησε από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1996. Ασχολείται με τον κλάδο της Ποδολογίας
από το 2004, ενώ το 2009 ακολούθησε εξειδίκευση στην φροντίδα
διαβητικού ποδιού για δύο χρόνια στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Έχει φοιτήσει σε κλινική διαβήτη στο Dusseldorf της Γερμανίας και
παράλληλα κατέχει δίπλωμα Φυσικοθεραπείας και Χειροπρακτικής, με
ειδικότητα στις αθλητικές κακώσεις.
Από τον Ιούνιο του 2008 είναι ιδιοκτήτρια του Ποδολογικού Κέντρου
Γλυφάδας «Γιοβάννα Λέσση Τζανάκη».

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.

ΟΛΓΑ ΛΙΩΡΗ

Ολοκλήρωσε τις σπουδές της το 2014 στην Περιποίηση Άκρων
και το Nail Art, και συνέχισε να παρακολουθεί πολλά σεμινάρια με
παγκοσμίου φήμης εισηγητές, εξαιτίας της αγάπης της για τον κλάδο. Το
2016 της προτάθηκε συνεργασία από γνωστή εταιρεία του χώρου της
ονυχοπλαστικής, και ακολούθησαν συμμετοχές της σε εκθέσεις ομορφιάς
και σε 2 campus στην Ιταλία όπου κατέκτησε τον τίτλο Superior Educator.
Το 2016 ίδρυσε τη σχολή “Olga Liori Nails Naillover” που ειδικεύεται
τόσο στο “χτίσιμο” με gel, ακρυλικό και acrylgel, αλλά και σε όλα τα
στάδια του nai art (γραμμικό σχέδιο, one stroke, acquarella, 3D acrylic,
3D plasteline, face painting, cartoons).

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.

ΣΟΦΙΑ ΧΡΑΜΠΑΝΗ

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

Nail technician και Master Educator με ευρύτερες σπουδές στον κλάδο
της Αισθητικής, της Κοσμητολογίας και της περιποίησης άκρων. Κατέχει
πολυετή πείρα στο χώρο της ονυχοπλαστικής, και εξελίσσει συνεχώς τις
γνώσεις της μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων σε απαιτητικές τεχνικές
nail design.

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 ότι 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.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΤΡΙΔΟΥ
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BARBERIANS by MEN’S STORIES

Nail technician και Eyelash Lift Expert. Κατέχει πολυετή εμπειρία σε
κέντρα αισθητικής και ινστιτούτα ομορφιάς. Είναι τεχνική σύμβουλος της
εταιρείας Nail Pro Care - Laloo Cosmetics, και ιδιοκτήτρια εξειδικευμένου
κέντρου περιποίησης άκρων και βλεφαρίδων. Έχει εκπαιδευτεί από
τους master trainers της εταιρείας PERFECT EYE LASH στην Ολλανδία,
εταιρεία της οποίας την αντιπροσωπεία κατέχει η εταιρεία Nail Pro Care
για την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι μια από τις πέντε διαπιστευμένες
trainers στην τεχνική του Lash Lift στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η ομάδα των BARBERIANS αποτελείται από νέους και ταλαντούχους
barbers του νέου κύματος “Old School”. Τα μέλη της ομάδας
BARBERIANS είναι ο Κωνσταντίνος Μπασκούτας, ο Γιώργος Γιαννακάς
και ο Γιάννης Πετρόπουλος, ιδιοκτήτης κομμωτηρίου στο κέντρο
της Αθήνας, με πολυετή εμπειρία σε σεμινάρια barber. Ο Γιάννης
Πετρόπουλος ειδικεύεται σε τεχνικές “old school barber” και είναι από
τους πρωτοπόρους των εφαρμογών θεραπευτικού κουρέματος στην
Ελλάδα.

ΖΕΤΑ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DATA TYPE
ATELIER DE BEAUTE

Αισθητικός, Permanent Make-up Artist, Eyelash Extensionist,
εκπαιδεύτρια ημιμόνιμου μακιγιάζ και extensions βλεφαρίδων, CEO των
εταιρειών beautytherapist.gr και beautylashes.gr. Είναι πιστοποιημένη
απόφοιτος του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ν.
Αυγερινοπούλου από το 1996 ως «Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής» και
παρακολουθεί συνεχώς σεμινάρια αισθητικής και μόνιμου μακιγιάζ, τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι καταξιωμένη στο χώρο της
και αναγνωρίσιμη στο κοινό, γι’ αυτό και αρκετές φορές έχει προσκληθεί
σε τηλεοπτικές εκπομπές να παρουσιάσει τη δουλειά της, ενώ αρκετές
διασημότητες την εμπιστεύονται και αφήνουν την ομορφιά τους στα
χέρια της.

ΣΟΦΙΑ ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΟΥ

Αισθητικός, Nail Artist & Educator, Make-up Artist. Αποφοίτησε
από το Τμήμα Αισθητικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια
μετεκπαιδεύτηκε στην Περιποίηση Άκρων και στο Nail Art. Το 2008
δημιούργησε το δικό της Κέντρο Αισθητικής στην πόλη της Δράμας.
Χάρη στην εμπειρία της στον κλάδο της ομορφιάς, το 2014 ίδρυσε την
εταιρία Somfis. Ως nail artist έχει συνεργαστεί με πολλές τηλεοπτικές
παραγωγές και εκπομπές, καθώς και με Έλληνες σχεδιαστές μόδας.

Σπουδές οµορφιάς στους τοµείς του Mακιγιάζ, της Κοµµωτικής, της
Αισθητικής, Spa-massage, Μανικιούρ, Πεντικιούρ, Ονυχοπλαστική, Nail
Art, Αερογράφος, Ρεφλεξολογία, Reiki, Shiatsu, Λεµφικό µασάζ, TattooHenna, Special effects, Modeling και Styling. Αποκλειστικές συνεργασίες
µε τις ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE και L’ ECOLE DES
SPAS ET INSTITUTS.

