
Μόνιμο	  Μακιγιάζ	  –	  Νέες	  Ενάρξεις	  και	  για	  το	  μήνα	  Ιούλιο!	  

	  

Το	  ΕΕΣ	  EVABEAUTY	  Studies	  ανακοινώνει	  νέες	  ενάρξεις	  τμημάτων	  εκπαίδευσης	  Μόνιμου	  
Μακιγιάζ	  και	  για	  το	  μήνα	  Ιούλιο.	  	  

Γίνετε	  επαγγελματίας	  του	  ΜΟΝΙΜΟ	  ΜΑΚΙΓΙΑΖ,	  γιατί:	  

• Η	  εκπαίδευση	  διαρκεί	  λίγες	  εβδομάδες.	  	  
• Μπορείτε	  να	  κερδίζετε	  από	  200-‐400€/ώρα.	  
• Επιλέγετε	  εσείς	  το	  ωράριο	  εργασίας	  δίνοντάς	  σας	  χρόνο	  και	  για	  άλλες	  

δραστηριότητες	  και	  για	  την	  προσωπική	  σας	  	  ζωή.	  	  
• Μπορείτε	  να	  παίρνετε	  μαζί	  σας	  το	  επάγγελμά	  σας,	  όπου	  και	  αν	  είστε.	  	  
• Θα	  νιώθετε	  μεγάλη	  ικανοποίηση,	  αλλάζοντας	  προς	  το	  καλύτερο	  την	  εμφάνιση	  των	  

πελατισσών	  σας	  και	  θα	  τις	  κάνετε	  χαρούμενες.	  	  

Επιλέξτε	  το	  ΕΕΣ	  EVABEAUTY	  Studies	  για	  την	  εκπαίδευσή	  σας	  στο	  ΜΟΝΙΜΟ	  ΜΑΚΙΓΙΑΖ,	  
γιατί:	  

• Η	  εκπαίδευση	  γίνεται	  με	  ευρωπαϊκές	  προδιαγραφές.	  	  
• Η	  εκπαίδευση	  γίνεται	  σε	  πραγματικές	  συνθήκες	  εργασίας.	  	  
• Η	  εκπαίδευση	  γίνεται	  αρχικά	  σε	  latex	  και	  	  εν	  συνεχεία	  σε	  φυσικά	  μοντέλα.	  
• Η	  εκπαίδευση	  πραγματοποιείται	  με	  τα	  πιο	  σύγχρονα	  ψηφιακά	  μηχανήματα	  της	  

παγκοσμίου	  φήμης	  εταιρείας	  της	  NOUVEAU	  CONTOUR.	  	  
• Το	  πρόγραμμα	  περιλαμβάνει	  θεωρία	  και	  πρακτική	  (βλ.	  αναλυτικό	  πρόγραμμα).	  	  
• Εκπαιδεύεστε	  από	  επαγγελματίες	  με	  μεγάλη	  εμπειρία	  στην	  εκπαίδευση	  και	  στην	  

παροχή	  υπηρεσιών,	  οι	  οποίοι	  εκπαιδεύονται	  συνεχώς	  για	  νέες	  εξελίξεις	  που	  
αφορούν	  την	  ειδικότητα.	  

• Η	  μόνη	  σχολή	  με	  πάνω	  από	  10	  χρόνια	  προϋπηρεσία	  στην	  εκπαίδευση	  και	  στην	  
παροχή	  υπηρεσιών	  μόνιμου	  μακιγιάζ.	  

• Η	  μόνη	  σχολή	  που	  πέρα	  από	  το	  βασικό	  πρόγραμμα	  προσφέρει	  και	  προγράμματα	  
εξειδίκευσης.	  (βλ.	  προγράμματα	  μετεκπαίδευσης).	  

• Είμαστε	  αντιπρόσωποι	  	  μιας	  από	  τις	  μεγαλύτερες	  παγκοσμίως	  εταιρείες	  μόνιμου	  
μακιγιάζ,	  τη	  NOUVEAU	  CONTOUR.	  

• Κερδίζετε	  	  10%	  έκπτωση	  στα	  μηχανήματα	  και	  τα	  αναλώσιμα.	  

	  

Επικοινωνήστε	  στο	  210	  9589616	  &	  210	  4100041	  για	  να	  ενημερωθείτε	  &	  ξεκινήστε	  μία	  
επιτυχημένη	  επαγγελματική	  σταδιοδρομία.	  	  


