Beauty Fair promove workshop ‘Especialista Dia da Noiva’
Curso reunirá os melhores profissionais do Brasil em cabelo, maquiagem e unhas para
noivas; programação contempla palestras, masterclasses e desfile de modelos
O tão esperado sim faz parte de um dos momentos mais memoráveis da vida de um
casal. Para que a data seja ainda mais especial, é imprescindível que a noiva escolha o
vestido e os acessórios ideais e opte pelos melhores profissionais que lhe garantam o
penteado, a unha e a maquiagem perfeitos. Levando em conta o nível de exigência, o
suporte emocional e a excelência na aplicação de técnicas para cabelo e make neste tipo
de ocasião, a Beauty Fair dedicará o último dia de evento (10/09) para realizar o
workshop “Especialista Dia da Noiva”, que ocorrerá no Expo Center Norte, em São Paulo.
Maior feira de beleza nas Américas e o segundo maior evento do segmento do mundo,
a Beauty Fair convidou profissionais de renome nacional – quando o assunto é cabelo,
maquiagem e unhas para noivas – a compartilharem as suas experiências e técnicas aos
profissionais de beleza participantes.
Além de palestras sobre “Empreendedorismo com propósito”, “Gestão do mercado de
noivas”, “Como potencializar o negócio ‘noivas’ nas redes sociais” e “Lições do primeiro
salão com o Dia da Noiva no Brasil”, ministradas, respectivamente, por Ligia Costa,
Georgia Nog, Ana Lu e Janine e Diane Goossens, o evento contará com uma
apresentação de Roberto Tamer sobre “Fotos perfeitas para o dia perfeito”.
Masterclasses
Na segunda parte do dia, a Beauty Fair realizará duas masterclasses: “O penteado certo
para cada estilo de noiva” e “Maquiagem”. Na primeira, o evento reunirá os maiores
penteadores de noivas do Brasil – Sandro Dessou, Roger Ajouri, Paulo Persil e Yesoung
Achikarian –, que, a partir da demonstração prática em modelos, ensinarão diversas
técnicas, adequadas a estilos diferentes de noivas, sejam elas mais clássicas, românticas
e modernas, de acordo com o período do dia a ser realizado o casamento.
A segunda masterclass será orientada pelos top maquiadores de noivas do Brasil –
Rodrigo Ramas, Marco Diniz, Marcelo Sath e Danilo Toscano –, considerando também
os diferentes perfis de noivas e períodos da cerimônia.
Para finalizar o workshop, haverá um desfile de encerramento, que apresentará quatro
estilos de noivas e seus looks completos, abarcando vestido, cabelo, maquiagem e
unhas, preparados pelo cabeleireiro Paulo Persil, pelo maquiador Rodrigo Ramas e pela
manicure Vanessa Almeida.

Serviço:
Workshop “Especialista Dia da Noiva”
Quando: 10 de setembro, terça-feira
Horário: Das 9h00 às 17h00
Onde: Expo Center Norte (São Paulo, SP)
Setor: Hair
Inscrição: https://beautyfair.com.br/cursos/especialista-dia-da-noiva/
Sobre a Beauty Fair
Conhecida por organizar a maior feira de beleza profissional das Américas, a empresa é
também uma plataforma de negócios e educação para toda a cadeia produtiva do setor
– profissionais de beleza, indústria e varejo especializado.
A feira chega em sua 15ª edição em 2019 e ocorrerá de 7 a 10 de setembro, no Expo
Center Norte. Conta com cerca de 182 mil visitantes, 500 expositores e 2.000 marcas
que geraram cerca de R$ 690 milhões em volume de negócios em 2018.
A Beauty Fair ainda promove completo programa educacional durante a feira e ao longo
do ano. Recentemente lançou o projeto Beauty Fair Trip, um programa de viagens
internacionais para cabeleireiros com foco em atualização profissional.
Em janeiro, organiza uma delegação de empresários do canal especializado de beleza
para uma semana de imersão no varejo americano, com visita à NRF Retails Big Show,
visitas técnicas e seminários.
Para inscrições e mais informações sobre o evento, acesse: https://beautyfair.com.br.
Gestão de relações com a mídia
Approach: (11) 3846-5787
Atendimentos:
Bruna Vandelli: bruna.vandelli@approach.com.br - ramal 86
Silvana Chaves: silvana.chaves@approach.com.br - ramal 18
Gerente
Ana Claudia Camara: anaclaudia.camara@approach.com.br - ramal 71

