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За първи път в България - шампионат по перманентен грим! На Живо!
На 1-ви октомври, в рамките на Arena of Beauty Professional, ще се проведе
първият открит шампионат по перманентен грим. Той се организира със
съдействието на най-големите брандове в тази област, които са представени
на българският пазар.
Организаторите на Permanent Make Up Championship имат за цел, да покажат
най-добрите специалисти в България, които притежават нужните Сертификати,
опит и умения за тази услуга. Участие в шампионата може да вземе всеки
специалист, работещ както апаратен, така и ръчен метод и има професионален
опит от минимум 1 (една) година.
Темата на шампионата е "Перманентен грим на вежди, техника косъм по
косъм.", а посетителите ще могат да наблюдават работата на състезателите на
живо.
„Перманентния грим не е толкова нова, но е изключително динамично
развиваща се услуга и се търси от хиляди жени. Тя е колкото разкрасяваща,
толкова и естетична в следствие на някакви здравословни причини. Ние имаме
задачата, не само да проведем конкурса по Регламент, но и да разясним на
потребителите подробности за тази услуга - каква е разликата между апаратен
и ръчен метод, каква е разликата между микроблейдинг и микропигментация и
т.н. „ - коментира г-жа Красимира Краева и добавя, - „ Има силен интерес от
опитните специалисти към първия по рода си конкурс по перманентен грим, но
страхът от конкуренция е характерна за българите черта, за това ние им
казваме: Елате, Покажете, Докажете! Това ще е вашата истинска
професионална визитна картичка!“
Пълната информация за организаторите, членовете
Регламента на Permanent Make Up Championship - ТУК
Крайният срок за записване е 25-ти септември.
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Неизменна част от Арена на Красотата са и професионални конкурси за грим и
нейл дизайн, в които участие взимат най-креативните Make-up артисти и Nail Art
дизайнери, стриктно оценявани от българско и международно жури, с
представители от престижни световни организации, асоциации и школи.
Nail Arena Professional – 29 и 30 септември
Make Up Competition Arena of Beauty – 1 октомври
Permanent Make Up Championship - 1 октомври

20 години Arena of Beauty Professional, 29 септември – 01 октомври, Интер
Експо Център (IEC), София. Бъдете там, защото това е вашето бюти място!
Следете цялата програма тук.
Работно време: 10:00-19:00 ч
Вход с билет 6 лв.
Как да стигнете до изложението
Акретитация
За допълнителна информация,
press@arenaofbeauty.com
Тел.: 0888 868086, Биляна Кънчева
АСК реклама и ПР обслужване ООД
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