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Οι εποχές προστάζουν τηλεκπαίδευση και το Oriflame Master Makeup School 

έρχεται τώρα LIVE στην οθόνη του υπολογιστή σας!

Για αρκετούς μήνες περιμέναμε υπομονετικά την άρση των μέτρων λόγω του 

COVID-19, ώστε να ανοίξουμε ξανά τις πόρτες του Oriflame Master Makeup 

School και να σας έχουμε κοντά μας σε ένα από τα σεμινάριά μας.

Επειδή οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι είμαστε ακόμη μακριά από ένα τέτοιο 

σενάριο, δημιουργήσαμε για εσάς την ONLINE έκδοση του Oriflame Master 

Makeup School, που φέρνει το σεμινάριό μας και τους Makeup Creative 

Directors μας στο σπίτι σας, μέσα από την οθόνη του υπολογιστή σας με 

ολιγομελή τμήματα των 6 ατόμων.



Το Oriflame Master Makeup School 

έρχεται τώρα LIVE στην οθόνη του 

υπολογιστή σας με ένα ανανεωμένο 
σεμινάριο μακιγιάζ που θα 

μεταμορφώσει το πρόσωπο σας

στην καλύτερή του εκδοχή!

Ο Oriflame Makeup Creative Director

Παναγιώτης Καρακάσης

και η θρυλική σειρά Giordani Gold

θα σας μυήσουν στην τέχνη του 

αψεγάδιαστου look.

ONLINE EDITION



ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην πιο διαδεδομένη 

τάση του σύγχρονου μακιγιάζ - το φυσικό, nude makeup look, που απαιτεί ειδικές 

τεχνικές ώστε να δείχνει η επιδερμίδα αψεγάδιαστη, φωτεινή, φυσική και νεανική.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Προετοιμασία της επιδερμίδας

• Τεχνικές εφαρμογής foundation για αψεγάδιαστη, φυσική, νεανική επιδερμίδα

• Τεχνικές αποτελεσματικής κάλυψης ατελειών

• Τεχνική Φωτοσκίασης προσώπου

• Αναδείξτε τα δυνατά χαρακτηριστικά του προσώπου σας

• Τεχνικές ματιών και φρυδιών για ανορθωμένο βλέμμα

• Τεχνικές για γεμάτα, νεανικά χείλη

• Πώς να χαρίσετε διάρκεια στο μακιγιάζ σας

• Tips για εύκολη ανανέωση του μακιγιάζ σας

ΠΑΡΟΧΕΣ

• Πλήρες Σετ Προϊόντων Μακιγιάζ Giordani Gold αξίας πάνω από €250

• Εξατομικευμένες Συμβουλές από τους Makeup Creative Directors μας 

• Βεβαίωση παρακολούθησης

ΚOΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡIΟΥ: €80



Oriflame Master Makeup School
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΤ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΑΞΙΑΣ €250
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Για να κάνετε την εγγραφή σας στο ONLINE σεμινάριο επικοινωνείτε με το 

Oriflame Customer Service στο 2106875802 και στο 

GRCustomerS@Oriflame.com

Με την καταχώρηση της εγγραφής σας, θα σας σταλεί με courier το Δωρεάν 
Σετ Μακιγιάζ και με email θα λάβετε τον Κωδικό Online Παρακολούθησης.

• ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

• ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• ΚΟΣΤΟΣ: €80 Η’ €20 ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΓΡΑΨΕΙ ΣΤΗΝ ORIFLAME 10 ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ 1/1/ΕΩΣ 31/3/20

• ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ €250 ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ ΜΕ COURIER ΣΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΤΕ

mailto:GRCustomerS@Oriflame.com
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ΩΡΕΣ ΩΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ZOOM

ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 16:00 - 19:00
Μισή ώρα πριν την έναρξη 

15:30 - 16:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 12:00 - 15:00
Μισή ώρα πριν την έναρξη

11:30 - 12:00

ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 12:00 - 15:00
Μισή ώρα πριν την έναρξη

11:30 - 12:00

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 16:00 - 19:00
Μισή ώρα πριν την έναρξη

15:30 - 16:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
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