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ΔΕΛΤΙΟ	  ΤΥΠΟΥ	  

ΘΕΜΑ:	  Για	  «ψιμυθίωση»,	  ή	  μακιγιάζ	  γαλλιστί…	  ανώτερες	  

σπουδές	  στο	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ!	  

	  

Είτε	  αναφερόμαστε	  σε	  αυτό	  με	  τον	  όρο	  του	  στα	  αρχαία	  ελληνικά	  –
«ψιμυθίωση»,	  ή	  με	  την	  ξενόφερτη	  γαλλική	  λέξη	  maquillage,	  η	  οποία	  
έχει	  ενσωματωθεί	  στο	  ελληνικό	  λεξιλόγιο,	  το	  γνωστό	  σε	  όλους…	  
μακιγιάζ	  αποτελεί	  μια	  αξιοζήλευτη	  τέχνη	  και	  ένα	  από	  τα	  πλέον	  
προσοδοφόρα	  επαγγέλματα,	  και	  το	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ	  είναι	  κορυφαία	  
επιλογή	  σπουδών,	  με	  περισσότερα	  από	  25	  χρόνια	  εμπειρίας	  στο	  χώρο	  
του	  επαγγελματικού	  μακιγιάζ.	  	  

Το	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ,	  με	  συνεπή	  προσανατολισμό	  στην	  ποιοτική	  εκπαίδευση,	  
πρωτοπορεί	  στις	  σπουδές	  Ομορφιάς,	  προσφέροντας	  στους	  
σπουδαστές	  που	  θα	  επιλέξουν	  είτε	  τα	  ετήσια	  προγράμματα	  



(Επαγγελματικό	  Μακιγιάζ)	  ή	  τα	  ταχύρυθμα	  (Νυφικό-‐	  Βραδινό	  
Μακιγιάζ,	  Μακιγιάζ	  Φακού	  –Τηλεόραση,	  Φωτογράφιση,	  Special	  
Effects,	  Body	  Painting),	  ένα	  ολοκληρωμένο	  «πακέτο»	  κατάρτισης,	  το	  
οποίο	  συνιστά	  και	  ισχυρό	  «διαβατήριο»	  στην	  αγορά	  εργασίας!	  

Η	  επιτυχία	  συνίσταται	  –εκτός	  από	  τις	  σημαντικές	  συνεργασίες	  που	  έχει	  
εξασφαλίσει	  το	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ	  με	  κορυφαίες	  εταιρείες	  του	  χώρου	  της	  
Ομορφιάς,	  όπως	  η	  ESTEE	  LAUDER,	  η	  αλυσίδα	  καταστημάτων	  SEPHORA,	  
η	  εταιρεία	  επαγγελματικού	  μακιγιάζ	  MAKE	  UP	  FOR	  EVER–	  σε	  αυτό,	  
καθεαυτό	  το	  περιεχόμενο	  των	  προγραμμάτων	  και	  την	  παράδοσή	  τους	  
από	  καθηγητές	  -‐πεπειραμένους	  αισθητικούς	  και	  make	  -‐up	  artists,	  οι	  
οποίοι	  είναι	  καταξιωμένοι	  επαγγελματίες	  στο	  χώρο	  του	  θεάτρου,	  του	  
κινηματογράφου	  και	  της	  τηλεόρασης.	  	  

Εξάλλου,	  τα	  σύγχρονα	  εργαστήρια,	  η	  συμμετοχή	  σε	  σεμινάρια	  
μεγάλων	  εταιρειών	  καλλυντικών	  και	  σε	  λαμπερά	  events	  μόδας	  (όπως	  
το	  Athens	  Fashion	  Week,	  το	  fashion	  show	  της	  Ματθίλδης	  Μαγγίρα	  
κ.ο.κ),	  οι	  επισκέψεις	  σε	  θέατρα,	  η	  δυνατότητα	  συμμετοχής	  και	  
διάκρισης	  σε	  διαγωνισμούς	  (τόσο	  στην	  Ελλάδα,	  όσο	  και	  στο	  
εξωτερικό),	  αποτελούν	  «όπλα»	  που	  δίνουν	  στους	  αποφοίτους	  του	  
ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ	  σαφές	  προβάδισμα	  (τόσο	  σε	  θεωρητικό,	  όσο	  και	  σε	  
πρακτικό	  επίπεδο),	  καθιστώντας	  τους	  ανταγωνιστικούς	  επαγγελματίες	  
στην	  αγορά	  εργασίας.	  	  	  

*Είτε	  είστε	  νέοι	  και	  σχεδιάζετε	  τώρα	  το	  επαγγελματικό	  σας	  μέλλον,	  
είτε	  επιθυμείτε	  να	  κάνετε	  μια	  στροφή	  στην	  επαγγελματική	  σας	  
καριέρα,	  είτε	  θέλετε	  να	  αναβαθμίσετε	  τις	  επαγγελματικές	  σας	  
ικανότητες,	  το	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ	  σας	  δίνει	  τα	  εφόδια	  να	  γίνετε	  οι	  πλέον	  
περιζήτητοι	  make	  -‐up	  artists!	  

*Περισσότερες	  πληροφορίες	  για	  τις	  εγγραφές	  στα	  τμήματα	  
Οκτωβρίου	  2012,	  επισκεφθείτε	  μας	  ή	  επικοινωνήστε	  μαζί	  μας	  στις	  
εγκαταστάσεις	  του	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ:	  

• Αθήνα:	  Πατησίων	  31,	  τηλέφωνο	  210	  -‐5279500	  

• Πειραιάς:	  Φίλωνος	  39,	  τηλέφωνο	  210	  41	  20714	  

• Γλυφάδα:	  Λ.	  Βουλιαγμένης	  67	  και	  Αχιλλέως	  33,	  τηλέφωνο	  210	  
9640117	  

• Θεσσαλονίκη:	  Βαλαωρίτου	  9,	  τηλέφωνο	  2310	  552406	  



Ή	  επισκεφθείτε	  μας	  ηλεκτρονικά	  στη	  διεύθυνση:	  www.keasxini.edu.gr	  	  	  
και	  στο	  fb:	  www.facebook.com/keasxini	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 


