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ΔΕΛΤΙΟ	  ΤΥΠΟΥ	  

Το	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ	  επί…	  των	  άκρων!	  

Τα	  περιποιημένα	  άκρα	  αποτελούν	  το	  Α	  και	  το	  Ω	  μιας	  προσεγμένης	  
γυναικείας	  εμφάνισης,	  γεγονός	  που	  τοποθετεί	  την	  επαγγελματική	  
ενασχόληση	  με	  την	  αισθητική	  των	  άνω	  και	  κάτω	  άκρων,	  μεταξύ	  των	  
πλέον	  ανταγωνιστικών	  επαγγελμάτων	  στην	  αγορά	  εργασίας,	  με	  
αυξημένη	  ζήτηση.	  	  

Το	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ,	  με	  συνεπή	  προσανατολισμό	  στην	  ποιοτική	  εκπαίδευση,	  
πρωτοπορεί	  στις	  σπουδές	  Ομορφιάς,	  προσφέροντας	  στους	  
σπουδαστές	  που	  θα	  επιλέξουν	  είτε	  τα	  ετήσια	  ή	  τα	  ταχύρυθμα	  
προγράμματα	  που	  αφορούν	  στην	  περιποίηση	  των	  άκρων,	  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	  πρωτοπόρους	  του	  χώρου	  της	  αισθητικής	  



άκρων,	  όπως	  η	  ΑΚΖΕΝΤ	  –	  σε	  αυτό	  καθεαυτό	  το	  περιεχόμενο	  των	  
προγραμμάτων:	  

• Ποδολογία	  
• Αισθητική	  Άκρων	  
• Μανικιούρ	  
• Πεντικιούρ	  
• Ονυχοπλαστική	  	  
• Βιολογική	  Ονυχοπλαστική	  
• Nail	  Design	  
• Θεραπείες	  (SPA)	  Άκρων	  
• Αποτρίχωση	  Άκρων	   

	  

Εξάλλου,	  τα	  σύγχρονα	  εργαστήρια,	  τα	  σεμινάρια	  εξειδίκευσης	  (όπως	  
3D	  nail	  art,	  χρήση	  αερογράφου	  κ.ά),	  οι	  επισκέψεις	  σε	  μεγάλα	  
ινστιτούτα	  ομορφιάς	  και	  nail	  studios,	  η	  δυνατότητα	  συμμετοχής	  και	  
διάκρισης	  σε	  διαγωνισμούς	  (τόσο	  στην	  Ελλάδα,	  όσο	  και	  στο	  
εξωτερικό),	  αλλά	  και	  η	  παράδοση	  των	  μαθημάτων	  από	  καθηγητές-‐
πεπειραμένους	  αισθητικούς	  και	  καταξιωμένους	  επαγγελματίες	  στην	  
αγορά	  εργασίας,	  με	  άρτια	  θεωρητική	  κατάρτιση,	  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	  
καταξιωμένοι	  επαγγελματίες...	  επί	  των	  άκρων!	  Επιπλέον,	  
ολοκληρώνοντας	  τις	  σπουδές	  σας	  στο	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ,	  έχετε	  τη	  δυνατότητα	  
να	  συνεχίσετε	  τη	  φοίτησή	  σας	  στα	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ,	  και	  να	  ισχυροποιήσετε	  τον	  
Τίτλο	  Σπουδών	  σας	  με	  τη	  διεύρυνση	  των	  επαγγελματικών	  σας	  
δικαιωμάτων.	  	  

	  
*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	  	  

	  
	  
	  

	  

 


