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Κυριακή 12 Φεβρουαρίου / Ηράκλειο 
Κρήτης  
Palinoia 1st Advanced Fashion 
Education  
Eυθυμίου Μάρκος, Καρούλιας Δημήτρης, Στεφανάκη 
Κική,Χιωτογλάκης Γιώργος 

 
Η συνεχόμενη επανάληψη μιας πράξης μέχρι να 
γίνει άρτια. 
Αυτή είναι η φιλοσοφία της palinoia και μπορεί να 
επιτευχθεί με συνεχή εις βάθος  
εκπαίδευση.Γνωρίζοντας την ελληνική αγορά και 
πως λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, είναι θερμοί 
υποστηρικτές του οτι η υπηρεσία που προσφέρει 
ένα κομμωτήριο αλλά και το τελικό αποτέλεσμα 
που θα ενθουσιάσει την πελάτισσα, είναι η 
συνταγή για να ξεχωρίσει και να το κάνει πόλο 
έλξης , των πελατών!! 
Δηλώστε συμμετοχή για το "Advanced Fashion 
Education Palinoia 1st” 
Step by step τεχνικές χρώματος 
Step by step  τεχνικές κουρέματος 
Step by step  βραδινά χτενίσματα και δημιουργικό 
styling! 
Ο σκοπός της Palinoia Education είναι να 
δημιουργήσουν βήμα προς βήμα σύμφωνα με τις 
νέες τάσεις, προβάλλοντας και αναβαθμίζοντας τις 
υπηρεσίες του σύγχρονου κομμωτηρίου σε όλους 
τους τομείς!!! 
 1ο μέρος: 10:00 – 14:00 παρουσίαση step by step 
2ο μέρος: 14:30 – 17:00 δυνατότητα πρακτικής 
εξάσκησης. 
 
Tοποθεσία: θα ανακοινωθεί σύντομα.α  

https://www.facebook.com/PalinoiaEducation/


Δευτέρα 3 Απριλίου / Λάρισα 
Palinoia 1st Advanced Fashion 
Education  
Eυθυμίου Μάρκος, Καρούλιας Δημήτρης, Στεφανάκη 
Κική,Χιωτογλάκης Γιώργος 
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τους τομείς!!! 
 1ο μέρος: 10:00 – 14:00 παρουσίαση step by step 
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https://www.facebook.com/PalinoiaEducation/


Meet the team 

Mάρκος Ευθυμίου/  Κική Στεφανάκη/  Δημήτρης Καρούλιας/  Γιώργος Χιωτογλάκης 

19 – 20 Μαρτίου 2017 / The Artofcolour Headquarters 
Δείτε πώς η μόδα , πραγματοποιείται μέσα απο ένα  
εκπαιδευτικό διήμερο Step by step , σύμφωνα με τις νέες τάσεις που θα 
επικρατούν  για άνοιξη 2017. Δυναμικό πάντα το ξανθό και οι  
εκρηκτικές  αποχρώσεις!!!  
1ο μέρος : 10:00 – 14:00 παρουσίαση βήμα προς βήμα όλων των 
τεχνικών . 
2ο μέρος :14:30 – 17:00  δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης   
 
                           



19 Μαρτίου 
Χρώμα –Βραδινά 

Κική Στεφανάκη– Μάρκος Ευθυμίου 

20 Μαρτίου 
Χρώμα – Κούρεμα 

Γιώργος Χιωτογλάκης – Δημήτρης Καρούλιας 



Razor fade EDUCATION 

 
Ο άνθρωπος που φέρνει την μόδα από το εξωτερικό και την εξελίσει με έναν δικό του μοναδικό τρόπο 
, αφού η πείρα του και η αγάπη για το νεο 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 διαχωρήσει τις υπηρεσίες για τους μοναδικούς άντρες αλλά και για τις 
ανεπανάληπτες γυναίκες, καθώς πιστεύει οτι « ο άνδρας χρειάζεται πια τον δικό του , ξεχωριστικό 
χώρο. Να χαλαρώσει και να εκφραστεί όπως θέλει ο ίδιος !!» Με σπουδές στο εξωτερικό όπως Vidal 
Sassoon,Τoni&Guy & πολλά ατελείωτα σεμινάρια κορυφαίων στο είδος τους, εμπλουτίζει συνεχώς τις 
γνώσεις του.Όπως λέει κι ο ίδιος το χόμπι του είναι η δουλειά του κι όσο αγαπάς δεν σταματάς να 
μαθαίνεις!!!.Ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα κοντά σε κορυφαίους μπαρμπέρηδες με αποτέλεσμα να 
είναι εκείνος πλέον πηγή έμπνευσης για πολλούς που εργάστηκαν κοντά του.Μετά από 20 χρόνια 
σκληρής δουλειάς με παρότρυνση πολλών συναδέλφων του και με αναγνώριση απο καταξιωμένες 
εταιρείες στον χώρο, παραδίδει κλειστά σεμινάρια( έως 6 ατόμων) σε επαγγελματιες ανάλογα με τις 
ανάγκες τους και κυρίως τα old school κουρέματα με έμφαση στο razor fated.!  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΑΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ  
STEP BY STEP 

Στέλιος Καρούσος 
Barber Team  

Αθήνα Art of Colour 
headquarters 



Seminars – Skills for a Successful 
Salon 
Σεμινάρια – Βήματα για ένα 
επιτυχημένο κομμωτήριο 
  
Η Debbie G είναι γνωστή για τις 
σπουδές της στη βιομηχανία των 
μαλλιών σε όλη την Ευρώπη και την 
μακρινής Ανατολής. 
Το 2017 θα μοιραστεί  τις δεξιότητες 
και τις τεχνικές της για την 
οικοδόμηση και τη διατήρηση μιας 
επιτυχούς επιχείρησης κομμωτηρίου. 
Η Debbie έχει ένα βραβευμένο 
κομμωτήριο  στην καρδιά του 
Λονδίνου και το 2017 γιορτάζει τα 
10ετή γενέθλιά του. 
"Η διοίκηση ενός κομμωτηρίου είναι 
σκληρή δουλειά, παρ’όλα αυτά με 
τοσωστό 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 & λιανικής 
Εκπαίδευση - πόσο καιρό και πως 
Συστήματα, Συστήματα, Συστήματα. 
Μένοντας στο brand  !!! 
 

Debbie Gee Training 
15 Μαΐου / Artofcolour headquarters 

•   

•  DEBBIE GEE:  όταν πρόκειται για μετάδοση 
δεξιοτήτων η Debbie G  είναι μία πραγματική 
δύναμη! Η Debbie  κέρδισε τα εξέχοντα 
διαπιστευτήρια , όντας Creative Director όλωντων 
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.  
 

Bio 



Την επιβλητική Μάνη  και ιδιαίτερα το γραφικό 
Λιμένι , επέλεξε για το Summer Convention  2017  η 
εταιρεία μας. Ο προορισμός είναι ιδιαίτερος , 
μοναδικός και ξεχωριστός ταυτόγχρονα , 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!!!  

Summer Convention 25 – 27 Ιουνίου  



Salon International 
 Toni and Guy Academy 

14 – 17 Οκτωβρίου  

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.  

CREATIVE CUTTING & COLOURING 

Πρόγραμμα 
Σάββατο 14 Οκτωβρίου βράδυ: αναχώρηση για Λονδίνο 
Κυριακή 15 Οκτωβρίου: Salon International   
Δευτέρα 16 Οκτωβρίου: Salon Internationa 
Τρίτη 17 Οκτωβρίου 10: 00 – 14:00  
 Toni & Guy Academy παρουσίαση στο advance cutting & colouring 
Tρίτη 17 Οκτωβρίου απόγευμα : αναχώρηση για Αθήνα 



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 
εμπνεύσουν!!   
Το τριήμερο θα ολοκληρωθεί 
με την πιο αναβαθμισμένη 
εκπαίδευση 
Των Toni & Guy την Τρίτη το 
πρωϊ. 
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