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Barber EDUCATION
step by step

Ο άνθρωπος που φέρνει την μόδα από το εξωτερικό και την εξελίσσει 
με έναν δικό του μοναδικό τρόπο, αφού η πείρα του και η αγάπη για το 
νέο barber grooming τον καθοδηγεί και αποτελεί καθημερινή έμπνευση 
για τον ίδιο και για το εκπαιδευτικό επιτελείο του! Διατηρεί εδώ και 18 
χρόνια κομμωτήριο στον Πειραιά, έχοντας διαχωρίσει τις υπηρεσίες 
για τους μοναδικούς άντρες, καθώς πιστεύει οτι «ο άνδρας χρειάζεται 
πια τον δικό του, ξεχωριστικό χώρο». Με σπουδές στο εξωτερικό 
όπως Vidal Sassoon,Τoni&Guy, Schorembarbier & πολλά ατελείωτα 
σεμινάρια κορυφαίων στο είδος τους, εμπλουτίζει συνεχώς τις γνώσεις 
του.Μετά από 20 χρόνια σκληρής δουλειάς, με παρότρυνση πολλών 
συναδέλφων του και σε συνεργασία με την εταιρεία The Art of Colour 
παραδίδει σεμινάρια σε επαγγελματίες ανάλογα με τις ανάγκες τους
1. old school κουρέματα με έμφαση στο razor fated, 
2. ξύρισμα και σχεδιασμό σε μούσι, επιμένοντας στην μετάδοση 

των λεπτομερειών 
3. πρόγραμμα 12 εβδομάδων (24 sessions),  για πλήρη 

μετεκπαίδευση στο  barbering, χτένα ψαλίδι, χτένα μηχανή, 
razor fade, flat toper, γεωμετρία, χτένισμα, πιστολάκι –styling, 
περιποίηση γενειάδας , σχηματισμός γεννειάδας, παραδοσιακό 
ξύρισμα, χρήση φαλτσέτας, τύπος ξυραφιού ανάλογα με τη 
γενειάδα και το δέρμα. 

• Απόκτηση τεχνικής στο αντρικό κούρεμα και γενειάδα που θα 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη αντρικού πελατολογίου ή ευκολότερη 
επαγγελματική αποκατάσταση                                                                                       

• Δίπλωμα βεβαίωσης σεμιναρίου και workshop      

Στέλιος Καρούσος Barber Team 

 5 Μαρτίου Ηράκλειο Κρήτης
 13 Μαρτίου Hairprof
 20 Μαρτίου The Art of Colour Headquarters Αθήνα 
 3 Απριλίου Λάρισα
 25 Iουνίου Limeni Village, Λιμένι Μάνη
 Οκτώβριος The Art of Colour Headquarters Αθήνα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Ε Σ  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ω Ν

Για το πρόγραμμα των 12 εβδομάδων, επικοινωνήστε  στο 210 5314639.

Η εταιρεία The Art of Colour ιδρύθηκε το 1994 
με 20χρονη δράση και εμπειρία στο χώρο 
της κομμωτικής τέχνης και από την ανάγκη 
να δημιουργηθεί  μια εταιρεία με διαφορετική 
επαγγελματική κουλτούρα.

Στόχος της The Art of Colour δεν είναι απλά να 
πουλήσει αλλά να συναντήσει τις ανάγκες των 
πελατών της προσφέροντάς τους εκτός από 
προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, μια σειρά από 
εξαίρετης ποιότητας υπηρεσίες. Η εξέλιξη ενός 
κομμωτή σε ένα σύγχρονο επαγγελματία 
είναι φροντίδα της The Αrt of Colour.

Στο χώρο των καλλυντικών κομμωτηρίου είμαστε 
περήφανοι για τις υπηρεσίες που έχουμε προσφέρει 
στα 23 χρόνια λειτουργίας μας. Αισθανόμαστε την 
απόλυτη ευθύνη για το επάγγελμα του κομμωτή και 
θέλουμε να του προσφέρουμε τις προϋποθέσεις 
ανάπτυξης παρέχοντας του ασφαλή προϊόντα, 
ελεγμένα και πιστοποιημένα τόσο από τον ΕΟΦ 
Ελλάδος όσο και από τους αντίστοιχους ξένους 
φορείς.

Στο άρτια εξοπλισμένο τεχνικό μας κέντρο 
των 300 τμ, προσφέρουμε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια φροντίζοντας παράλληλα την 
συνεχόμενη επιμόρφωση των πελατών μας 
και με επισκέψεις μας στις πιο καταξιωμένες 
ακαδημίες του εξωτερικού (ARTOFCOLOUR 
CREATIVE TEAM, PALINOIA EDUCATION, 
KAROUSOS BARBER TEAM, TONI & GUY, 
TIM HARTLEY, CHRISTIANO LANZA, STACEY 
BROUGHTON, VIDAL SASSOON,DEBBIE GEE, 
SALON INTERNATIONAL, HOB ACADEMY, 
LLONGUERAS, PBF ACADEMY)

Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας 
προγράμματα στο: 210 5314639

Τhe Company
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19 – 20 Μαρτίου 2017
@ The Artofcolour Headquarters

Έχοντας τεράστια πείρα των αναγκών της Ελληνικής αγοράς, τον 
Δεκέμβριο του 2016 οι Palinoia Education, παρουσίασαν την κολεξιόν 
τους Palinoia 1st. Η δράση τους όμως απλώθηκε και στην Κύπρο 
και στη Ρώμη με πραγματοποίηση 3 μεγάλων Shows που κέρδισαν 
τις εντυπώσεις και τους κατάταξαν ανάμεσα στους καλύτερους 
εκπαιδευτές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα πραγματοποιούν 
μετεκπαιδευτικά σεμινάρια όλων των επιπέδων, prive, για μεμονωμένα 
άτομα ή για γκρουπ, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία 
κομμωτή ή εκπαιδευόμενου.

19 – 20 Μαρτίου: Creative Course
Δείτε πώς η μόδα, πραγματοποιείται μέσα από ένα εκπαιδευτικό διήμερο 
step by step, σύμφωνα με τις νέες τάσεις που θα επικρατούν την άνοιξη 
2017. Τεχνικές Balayage, εκρηκτικό γκρί, ακαταμάχητο ξανθό και 
εκρηκτικές αποχρώσεις, συνοδεύονται απο βραδινά χτενίσματα και 
κούπ μόδας!

1ο μέρος:
10:00 – 14:00 παρουσίαση βήμα προς βήμα όλων των τεχνικών.

2ο μέρος:
14:30 – 17:00 δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης.

Courses
1. Advanced Fashion Education*
Διάρκεια: 1μέρα

Πού απευθύνεται: Σε κομμωτές με εμπειρία 2 ετών και πάνω.

Θέμα: Ένα απο τα πιο δημιουργικά  courses, καθώς παρουσιάζεται  

step by step  η κολεξιόν της  palinoia education.

2. Focus On You**
Διάρκεια: 6 μέρες ( 3 εβδομάδες)

Πού απευθύνεται: Σε όλα τα επίπεδα καθώς καλύπτει και αρχάριους 

αλλά και έμπειρους κομμωτές. 

Θέμα:  Πρακτική  με ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων, των 

τεχνικών  που έχουν  ζητήσει. 

3. Creative Colouring *
Διάρκεια: 1μέρα

Πού απευθύνεται: Σε κομμωτές με εμπειρία 2 ετών και πάνω.

Θέμα:  Δημιουργικό χρώμα step by step, σύμφωνα με τις εμπορικές  

τάσεις της μόδας. 

4. Creative Cutting *
Διάρκεια: 1μέρα

Πού απευθύνεται: Σε κομμωτές με εμπειρία 2 ετών και πάνω.

Θέμα:  Δημιουργικό κούρεμα step by step, σύμφωνα με τις εμπορικές 

τάσεις της μόδας. 

5. Βραδινά – Νυφικά Χτενίσματα*
Διάρκεια: 1μέρα

Πού απευθύνεται: Σε κομμωτές με εμπειρία 2 ετών και πάνω.

Θέμα:  Βραδινά χτενίσματα step by step, σύμφωνα με τις εμπορικές  

τάσεις της μόδας. 

   * Σε όλα τα courses, δίδεται η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης. 

** Στο Focus on you ο εκπαιδευόμενος, οπωσδήποτε κάνει πρακτική. 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο 

210 5314639.

Palinoia education
Η συνεχόμενη επανάληψη μιας πράξης μέχρι να τελειοποιηθεί.

Αυτή είναι η φιλοσοφία της palinoia και μπορεί να επιτευχθεί με 

συνεχή εις βάθος εκπαίδευση.

 5 Φεβρουαρίου  Ναύπακτος

 19 Φεβρουαρίου  Κέρκυρα

 5 Μαρτίου Ηράκλειο Κρήτης

 12 Μαρτίου Hairprof

 19 – 20 Μαρτίου The Art of Colour Headquarters Αθήνα

 2 Απριλίου Θεσσαλονίκη

 3 Απριλίου Λάρισα

 25 Iουνίου Limeni Village,  Λιμένι Μάνη

 Δεκέμβριος The Art of Colour Headquarters Αθήνα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Ε Σ  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ω Ν

Μάρκος Ευθυμίου Κική Στεφανάκη Δημήτρης Καρούλιας Γιώργος Χιωτογλάκης



Debbie Gee Training

DEBBIE GEE: όταν πρόκειται για 
μετάδοση δεξιοτήτων η Debbie 
G είναι μία πραγματική δύναμη! 
Η Debbie κέρδισε τα εξέχοντα 
διαπιστευτήρια, όντας Creative 
Director όλων των σχολών του 
Vidal Sassoon London Schools 
and Academy και επιπλέον ενός 
μεγάλου όγκου επιτυχιών και 
ανεξάρτητων εκπαιδεύσεων.

Η Debbie μαζί με τον συντροφό 
της Billi Currie, έχει ένα απο τα πιο 
επιτυχημένα κομμωτήρια Boutique, 
στην καρδιά του Λονδίνου, με μία 
ομάδα υψηλών δεξιοτήτων, οι 
οποίοι εκπαιδεύονται συνεχώς, πώς 
να φροντίζουν τους πελάτες του 
κομμωτηρίου, για να δημιουργούν 
φωτογραφήσεις και για να 
εκπαιδεύουν γκρουπ μαθητών που 
επιθυμούν την Debbie Gee & The 
Billi Currie team.

H Debbie έχει εκπαιδεύσει, στην 
Ιαπωνία, στην Κορέα και σε πολλές 
άλλες χώρες, ενώ εμφανίζεται σε 
stage κοινού που είναι διψασμένο να 
δεί τις υψηλές ικανότητές της!

Επίσης ταξιδεύει σε όλη την Αγγλία 
για να διδάξει κομμωτήρια και 
κομμωτές.

Η Debbie G είναι γνωστή για τις σπουδές της στη βιομηχανία των 
μαλλιών σε όλη την Ευρώπη και τη μακρινή Ανατολή.
Το 2017 θα μοιραστεί τις δεξιότητες και τις τεχνικές της για την 
οικοδόμηση και τη διατήρηση μιας επιτυχούς επιχείρησης κομμωτηρίου. 
“Η διοίκηση ενός κομμωτηρίου είναι σκληρή δουλειά, παρ’όλα αυτά με 
το σωστό σύστημα η οποιαδήποτε μέρα ενός ιδιοκτήτη / κομμωτηρίου, 
μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολη, δίνοντάς του το χρόνο να δημιουργεί 
κινήσεις που θα έχουν μεγάλη επιτυχία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1
Το όνομά σας, ποιοί είστε; Ποιοι είναι οι πελάτες σας;
Οι δεξιότητες του επικεφαλή της ομάδας - Τι τύπος ηγέτη είσαι;
Η ομάδα - συνέντευξη, κατάρτιση, ανάπτυξη και συγκράτηση
Οι Πελάτες - Η εμπειρία τους, ανάπτυξη και συγκράτηση
Τα συστήματα – το ταξείδι του πελάτη μέσα στο κομμωτήριο
Δεξιότητες συμβουλευτικής
Στόχοι που έχουν τεθεί για το 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2
Οι στόχοι που έχουν τεθεί - είστε σε καλό δρόμο;
Αξιολόγηση των μελών της ομάδας
Δεξιότητες - Κίνητρα
Τιμολόγηση
Αναβάθμιση & λιανική
Εκπαίδευση - πόσο καιρό και πως
Συστήματα, Συστήματα, Συστήματα.
Μένοντας στο brand!

15 Μαΐου 2017
@ The Artofcolour Headquarters

Βήματα για ένα επιτυχημένο 
κομμωτήριο



Summer Convention  

Την επιβλητική Μάνη και ιδιαίτερα το γραφικό Λιμένι, επέλεξε για το 

Summer Convention 2017 η εταιρεία μας. 

Ο προορισμός είναι ιδιαίτερος, μοναδικός και ξεχωριστός ταυτόχρονα, 

όπως και οι πελάτες μας! Είναι ο απόλυτος προορισμός χαλάρωσης, 

και συνάμα πολυτελούς διασκέδασης καθώς δεν υπάρχει άνθρωπος 

που η Μάνη να μην έχει μαγέψει, με την άγρια γοητεία της! 

Το Limeni Village αποτελεί πραγματικά έναν προορισμό-εμπειρία για το 

ξεχωριστό κοινό του. Είναι ένα ξενοδοχείο παραδοσιακά Μανιάτικο, 

χτισμένο από πέτρα και ξύλο και αποτελείται από 16 πυργόσπιτα 

διαμορφωμένα σε δωμάτια και σουίτες. Η λιτή μανιάτικη διακόσμηση 

κερδίζει τις εντυπώσεις, χωρίς να στερεί από τον επισκέπτη όλες τις 

μοντέρνες ανέσεις. Σιδερένια ή πέτρινα κρεβάτια και μαρμάρινα ή 

πλακόστρωτα πατώματα σας υπόσχονται μια ευχάριστη διαμονή, ενώ 

η μαγευτική θέα στη θάλασσα θα σας κόψει την ανάσα!

Στην Art of Colour, η φιλοξενία είναι για εμάς τρόπος ζωής!!!

25-27 Ιουνίου 2017

Κυριακή 25 Ιουνίου: Αναχώρηση για Λιμένι / άφιξη / ελεύθερο πρόγραμμα

Δευτέρα 26 Ιουνίου: Summer trends 2017, παρουσίαση σε αντρικά και 

γυναικεία  trends  για το καλοκαίρι 2017

Τρίτη 27 Ιουνίου: Επιστροφή στην Αθήνα

Περιλαμβάνονται: 

Μεταφορά από την Αθήνα και επιστροφή, με πούλμαν

2 διανυκτερεύσεις στο  Limeni Village σε δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή. 

Είσοδος στο Summer Trends 2017 



Salon International
Toni & Guy Academy

CREATIVE CUTTING 
& COLOURING 
Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα της δημιουργικής 

σκέψης της Ακαδημίας Toni & Guy, που αφορά τις νέες τάσεις στα 

μαλλιά σε κούρεμα και χρώμα.

Ο απόλυτος προορισμός ανανέωσης είναι το Λονδίνο και ειδικά το 

Salon International! Η πιο μεγάλη έκθεση κομμωτικής στην Ευρώπη 

με ταυτόχρονα Shows & stage events που σας ενημερώνουν για τα 

νέα trends και σας εμπνέουν! Το τριήμερο θα ολοκληρωθεί με την πιο 

αναβαθμισμένη εκπαίδευση των Toni & Guy την Τρίτη το πρωί.

14-17 Οκτωβρίου 2017

Σάββατο 14 Οκτωβρίου βράδυ: αναχώρηση για Λονδίνο

Κυριακή 15 Οκτωβρίου: Salon International

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου: Salon International

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 10: 00 – 14:00 Toni & Guy Academy 

παρουσίαση στο Creative cutting & colouring

Tρίτη 17 Οκτωβρίου απόγευμα: αναχώρηση για Αθήνα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισητήρια από Αθήνα προς Λονδίνο με επιστροφή

• Μεταφορά με ιδιωτική εταιρεία (πούλμαν ή αυτοκίνητο από 

το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο και από Toni & Guy προς 

αεροδρόμιο.

• 3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*, με πρωϊνό.

• Είσοδος στον εκθεσιακό χώρο του Salon International  για 2 μέρες 

• Συμμετοχή στο Toni & Guy Academy, Creative cutting & colouring  

την Τρίτη το πρωί. 



 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 & ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ  | ΕΛΛΑΔΑ 
Τ:+30 210 5314639 | F:+30 210 5316742  | @: artofcolour@artofcolour.gr

www.artofcolour.gr        artofcolour professional 
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