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ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ HAIRPROF
Για

̟ρώτη

φορά

στο Στάδιο Ειρήνης και

Φιλίας φιλοξενείται η

έκθεση HAIRPROF, µια ε̟αγγελµατική έκθεση κοµµωτηρίου, η ο̟οία α̟ευθύνεται
στους ε̟αγγελµατίες κοµµωτές, α̟ό 28 Φεβρουαρίου έως και 2 Μαρτίου 2015 και α̟ό
τις 10.00 ̟.µ. έως τις 20.00 µ.µ.
Στην 1η έκθεση HAIRPROF οι ε̟αγγελµατίες κοµµωτές θα έχουν την ευκαιρία να
δουν τα εξής:
Εταιρείες Προϊόντων Κοµµωτηρίου
Αξεσουάρ κοµµωτικής
Εξο̟λισµός Κοµµωτηρίων
Κοσµήµατα Μαλλιών
Ευκαιρίες καριέρας (Σχολές –ΙΕΚ κλ̟)
Προϊόντα Αισθητικής Προσώ̟ου– Σώµατος – Α̟οτρίχωσης
Προϊόντα Make up
Προϊόντα και αξεσουάρ ̟ερι̟οίησης άκρων
Παράλληλα και µέσα στον χώρο της έκθεσης θα υ̟άρχει ειδικά διαµορφωµένος
χώρος (catwalk) ̟ερί̟ου 100m2, ό̟ου διάσηµοι και καταξιωµένοι στο χώρο τους
κοµµωτές, α̟ό την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα ̟ραγµατο̟οιούν, εκ̟αιδευτικά
σεµινάρια, events κοµµωτικής αλλά & σεµινάρια marketing για τις ανάγκες του
κοµµωτηρίου.
Κατά την διάρκεια της έκθεσης, θα διεξαχθούν κληρώσεις υ̟οτροφιών, εξο̟λισµού
και ̟ροϊόντων α̟ό όλες τις εταιρείες ̟ου συµµετέχουν στην έκθεση. Τα events ̟ου θα

̟ραγµατο̟οιηθούν είναι τα ακόλουθα ενώ για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες σχετικά µε
την

έκθεση

µ̟ορείτε

να

ενηµερώνεστε

α̟ό

την

ηλεκτρονική

διεύθυνση

www.haorprof.eu:
STAGE EVENTS HAIRPROF
Κυριακή 1/3/2015
11:00 – 12:00 Το Team KOYLIS 80' θα ̟αρουσιάσουν νεανικά κουρέµατα, ̟αιδικά
χτενίσµατα ̟λαισιωµένα µε tribal γραµµές και χρώµα. Ε̟ίσης θα δούµε ε̟αγγελµατική

̟ερι̟οίηση σε µούσι µε κοµ̟ρέσες!
12:00 – 13:00

Dryrevolution by BALBCARE: Ολοκληρωµένο σύστηµα µανικιούρ-

̟εντικιούρ χωρίς νερό! Παρουσίαση και εφαρµογή της νέας ̟αγκόσµιας µεθόδου.
∆ρακό̟ουλος Θάνος Χηµικός Μηχανικός, ∆ιευθυντής και α̟οκλειστικός αντι̟ρόσω̟ος

της εταιρείας "Nail Pro Care" & "BalbCare Greece" για την Ελλάδα και την Κύ̟ρο ∆ιευθυντής καταστηµάτων "Nail Pro".
13:00 – 15:00 Hair Show by FARMAVITA Artistic Team

Η

καλλιτεχνική

οµάδα

της

mrAlessandroEliaatzei (FarmavitaItalyhairstylist)
Κωνσταντίνο (τεχνικό Farmavita

FARMAVITA
και

κ.

µε

τους

Μελισσουργό

Ελλάδος), σε µια ̟αρουσίαση εντυ̟ωσιακών

κουρεµάτων, δηµιουργώντας ο καθένας την δική του ά̟οψη µέσα α̟ό µία µοναδική
ελευθερία κινήσεων.
15:00 – 17:00 Αόρατη Εφαρµογή Τρέσας by LIROS COSMETICS ArtisticTeam

Η Καλλιτεχνική Οµάδα της Liros Cosmetics και η Artistic Manager of KODIGO 4
Jessica Munoz Barrios θα ̟αρουσιάσουν την ¨Αόρατη εφαρµογή τρέσας¨ µε την τεχνική
Κ4.
17:00 – 19:00. Hair Show by KYANA Artistic Team.

Ο Σταµάτης Μανώλης και η Ευαγγελία Νταγκάλου, µέλη της καλλιτεχνικής οµάδας της
KYANA θα ̟αρουσιάσουν δηµιουργίες χτενισµάτων ̟ου θα εντυ̟ωσιάσουν και θα

εµ̟νεύσουν όλους όσους τις ̟αρακολουθήσουν.
Όλες τις ηµέρες της έκθεσης στο σταντ της KYANA θα έχετε την ευκαιρία να δείτε
κουρέµατα χτενίσµατά και άλλες ενδιαφέρουσες εφαρµογές .
19:00 – 20:00 Σωµατείο Καλλιθέας.

Ο σύλλογος κοµµωτών Καλλιθέας ̟αρουσιάζει την κολεξιόν «CONTRADICTIONS».
Τα µέλη της καλλιτεχνικής Οµάδας του συλλόγου Φανή Βενέτη, Πάνος Αδαµαντίδης και
Θάνος Βασαλάκης ισορρο̟ούν ανάµεσα σε αντιφάσεις και ̟αντρεύουν edgy εµ̟νεύσεις

µε classiclooks σε ένα µοναδικό show κοµµωτικής δηµιουργίας.
Την ίδια στιγµή οι ταλαντούχοι δηµιουργοί, µέλη της νέας γενιάς καλλιτεχνών του
συλλόγου θα ̟λαισιώσουν µε δηµιουργίες τους.
∆ευτέρα 2/3/2015
11:30 – 12:15 Ε̟αναστατική Μέθοδος Εξάλειψης Ρυτίδων by O-COSMETICS

Παρουσίαση και εφαρµογή της νέας ε̟αναστατικής µεθόδου εξάλειψης ρυτίδων, α̟ό
την αισθητικό Εύη Καταβούτα της Ο Cosmetics για ανώδυνα, αναίµακτα και γρήγορα
α̟οτελέσµατα, α̟ό την 1η κιόλας συνεδρία.
12:30 – 13:45 Original Hair Business

Αλλάζουν

τα

δεδοµένα

στις

ε̟ιχειρήσεις

κοµµωτηρίων

ενηµερώσου

και

διαφορο̟οιήσου!
Θεµατολογία
1. Στατιστικά έρευνας για τα 2 τελευταία έτη της κρίσης και ̟ώς αυτή ε̟ηρεάζει τους

ε̟αγγελµατίες κοµµωτές σε σχέση µε τους ανταγωνιστές του και τους καταναλωτές
2. Η σκληρή ̟ραγµατικότητα του ανταγωνισµού και ̟ως θα την ξεκλειδώσουµε
3. Αλλαγές στην συµ̟εριφορά του καταναλωτή και γιατί ένα κοµµωτήριο χάνει τους

̟ελάτες του
4. Η σηµερινή ταυτότητα του κοµµωτή και τα λάθη ̟ου γίνονται
5. Οι 3 τοµείς του κοµµωτηρίου και η σηµασία τους για την ανά̟τυξη της ε̟ιχείρησης
6. Σηµαντικές ερωτήσεις των ε̟ιχειρηµατιών ̟ου ζητούν α̟αντήσεις
7. Τα 7 σηµεία για να διαφορο̟οιηθεί µια ε̟ιχείρηση κοµµωτηρίου και ο τελικός

στόχος
14:00 – 14:45 Barber Lab Show by Shave Doctor

O Mark Sproston ο γνωστός σε όλους Shave Doctor θα ̟αρουσιάσει το αυθεντικό
̟αραδοσιακό εγγλέζικο ξύρισµα µε ζεστές και κρύες κοµ̟ρέσες. Την ̟αρουσίαση θα
̟λαισιώσουν καταξιωµένοι κουρείς του χώρου µε ανδρικά old school κουρέµατα,
̟ερι̟οίηση γενειάδας/µουστακιού και hair tattoo.

15:00 – 16:15 Σωµατείο Θεσσαλονίκης

Το Σωµατείο Κουρέων Κοµµωτών Θεσσαλονίκης θα µας ̟αρουσιάζει ένα µοναδικό
show κοµµωτικής δηµιουργίας κουρέµατα και βραδινά χτενίσµατα α̟ό τα µέλη της
καλλιτεχνικής οµάδας.
16:30 – 17:45 Σωµατείο κοµµωτών Αττικής ''Ο ΕΡΜΗΣ"

Το Σωµατείο Κοµµωτών Αττικής Ερµής θα µας ̟αρουσιάζει ένα µοναδικό show
κοµµωτικής δηµιουργίας «MYSTERY» α̟ό τα µέλη της καλλιτεχνικής οµάδας, Ντέκου
Ελισάβετ, Μελισουργό Κωστή, Καράµ̟ελα ∆ήµητρα.
18:00 – 20:00 CLOSING EVENT by HAUTE COIFFURE ΕΛΛΑ∆ΟΣ

H ArtisticTeam της HauteCoiffure Ελλάδος µε τους Μ̟άφα Γεωργία, Καραΐσκο
Σταµάτη, Χριστό̟ουλο Κωνσταντίνο, Καραγιάννη Ελένη, ∆ρετάκη Μαρία και Καυράκο
Κωνσταντίνο, θα ̟αρουσιάσει ένα φαντασµαγορικό show υψηλών ευρω̟αϊκών

̟ροδιαγραφών.

Η έκθεση διοργανώνεται µε την ευγενική υ̟οστήριξη της Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε

