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Επαγγελματικό & Εκπαιδευτικό

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

DEPILEVE WAXING ACADEMY

become a depileve waxing expert
Γίνε ειδικός στην αποτρίχωση!
Στην ακαδημία μας, σου προσφέρεται η δυνατότητα μέσω σεμιναρίων
και πρακτικής εξάσκησης, να ειδικευτείς στην αποτρίχωση σώματος
και προσώπου καθώς και σε όλες τις τεχνικές της, πάντα με την
νούμερο 1 εταιρεία παγκοσμίως DEPILEVE.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
DEPILEVE
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Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες αισθητικούς, μαθητές σχολών
ομορφιάς, σε απόφοιτους αντίστοιχων σχολών καθώς και σε ιδιώτες που θέλουν να εξειδικευτούν
στον τομέα της αποτρίχωσης με κερί, επιλέγοντας παράλληλα την μεγαλύτερη και πιο
ολοκληρωμένη εταιρεία στον κόσμο, την Depileve! Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1960 και παράγει η ίδια
όλα της τα προϊόντα με συνέπεια & τεχνογνωσία. Έχει παρουσία σε 120 χώρες και είναι η πρώτη
εταιρεία που παρουσίασε τη ρολέτα αποτρίχωσης παγκοσμίως.

Πόσο διαρκεί:
Το σεμινάριο διαρκεί μια ημέρα και από τις 10:00 έως τις 17:00 και καλύπτει τις πρώτες δυο
ώρες θεωρία και μετά από ένα διάλλειμα ξεκινά η πρακτική εκπαίδευση που διαρκεί 4 ώρες. Οι
συμμετέχοντες εξασκούνται σε τεχνικές με διαφορετικά κεριά ώστε να καταλάβουν τις διαφορές και
να αναπτύξουν το προσωπικό τους στυλ.

Μετά το σεμινάριο:
Κάθε συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα για 2 επισκέψεις μετά το σεμινάριο και αφού έχει εξασκηθεί,
ώστε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την τεχνική του, καθώς και τους χρόνους του. Το μοντέλο για
τις επισκέψεις αυτές είναι ευθύνη του πελάτη. Τα υλικά για την μετεκπαίδευση (κερί, είδη μίας χρήσης)
καλύπτονται από την εταιρεία μας.

Πόσο κοστίζει:
Το σεμινάριο κοστίζει 299 ευρώ (+ΦΠΑ) και θα πάρετε το αρχικό πακέτο που έρχεται με αδιάβροχη
τσάντα ειδική για μεταφορά & αποθήκευση των υλικών της αποτρίχωσης, και περιέχει ΟΛΑ όσα
θα χρειαστείτε και φυσικά την κεριέρα. Τα υλικά που περιέχει το πακέτο κοστίζουν όσο κοστίζει το
σεμινάριο οπότε είστε κερδισμένοι σε κάθε περίπτωση! Επιπλέον, θα σας δοθεί πτυχίο πιστοποίησης
παρακολούθησης του σεμιναρίου από την ακαδημία Depileve Waxing Academy

Πόσα άτομα συμμετέχουν ταυτόχρονα:
Το σεμινάριο γίνεται με ταυτόχρονη παρουσία 6 έως 8 ατόμων για να μπορούν όλοι να συμμετέχουν
στα πρακτικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τις ημερομηνίες των επόμενων σεμιναρίων!!
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ΠΑΚΕΤΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΑΡΞΗΣ

299€
+ΦΠΑ

*Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
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