
 

ПРОГРАМА РОБОТИ ВИСТАВКИ  

«Імідж краси» 

7.12.2016р. 

10:00 –  Відкриття виставки 

10:15 –   Відкриття Нейл Фестивалю «Nailfest 2016» 

10:00 –  Семінар «Менеджмент салонного бізнесу для керівників» 

проводить Гринішин Павло, м. Київ 

    Місце проведення: конференц-зал №1 (цоколь) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 

                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

10:00 –  Майстер-класи з відпрацюванням від Гуру нігтьової 

індустрії (ор-р: чемпіон світу з моделювання і дизайну нігтів - 

В. Клопотова) 

Місце проведення: конференц-зал №2 (ІІ поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 
                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

10:15 – 11:15    Конкурс «Мистецтво постижу» 

Місце проведення: подіум (1 поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 
                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

12:00 – 15:00    Перукарські змагання серед молоді «Галицький талант: 

Зачіска.  Вечірня (новорічна) Чоловіча / Жіноча»  
 

Партнер конкурсу: ТМ «ЕСТЕЛЬ» 

Місце проведення: конкурсна-площадка (1 поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 
                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 
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 11:15 – 16:45     Конкурс з нігтьової естетики «Your  Nails»  

Місце проведення: конкурсна-площадка (ІІ поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 
                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

15:30 – 17:00    Конкурс між салонами краси «Битва стилістів (дорослі) . 

Новорічний маскарад» 

Місце проведення: конкурсна-площадка (І поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 
                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

10:00 – 18:00 –  Заочний конкурс на нарощених нігтях  

«Нейл-постер. Крижана королева» 

Місце проведення: конференц-зал №2 (ІІ поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 

                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

10:00 – 18:00 –  Презентації фірм та ТМ учасників виставки 

 

8.12.2016р. 

10:00 –  Майстер-клас від українських зірок МейкАп «Christmas 

Magic & Shine»  

Організатор:  ТМ «CINECITTA» 

Місце проведення: конференц-зал №1 (цоколь) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 

                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

10:00 –  Всеукраїнська атестація майстрів з нігтьової естетики за 

сприяння  ВОО ВЕНА   
 Місце проведення: конференц-зал №2 (ІІ поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 

                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

11:00 – 13:00   Перукарські змагання з фарбування  від ТМ  «BESt»  

  Місце проведення: конкурсна-площадка (1 поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 

                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

10:20 – 12:30   Конкурс з нігтьової естетики «Your  Nails» 

Місце проведення: конкусна-площадка (ІІ поверх) 
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Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 
                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

13:00 – 18:00   Конкурс нарощування вій «Magic Lashes» 

Місце проведення: конкурсна-площадка (ІІ поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 
                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

 

 

13:30 – 15:30   Конкурс візажистів «Битва стилістів (діти). Зимова казка» 

Місце проведення: конкурсна-площадка (І поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 
                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

16:00 – 18:00    XVIII Фестиваль перукарів та стилістів: «Новорічні та 

Різдвяні історії» 

Місце проведення: конференц-зал №3 (ІІ поверх) 

 
Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 

                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

10:00 – 18:00 –  Заочний конкурс на нарощених нігтях  

«Нейл-постер. Крижана королева» 

Місце проведення: конференц-зал №2 (ІІ поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 

                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

10:00 – 18:00 –  Презентації фірм та ТМ учасників виставки 

 

9.12.2016р. 

11:00 – 15:00 –  Конкурс вусачів та бородачів «Barber Shop» 

Місце проведення: конкурсна-площадка (І поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 

                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

10:00 – 15:00 –  Конкурс нарощування вій «Magic Lashes» 

Місце проведення: конкурсна-площадка (І поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 

                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 
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10:00      –    Майстер-клас по стрижках від Чемпіона Світу В.  

    Ніколаєва «Салонні послуги від чемпіонів»   

Організатор:  В. Ніколаєв, гранд майстер мережі салонів 

«ЛОНДА», м. Київ 

Місце проведення: конференц-зал №1 (цоколь) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 

                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

 

 

10:00 – 18:00 –  Заочний конкурс на нарощених нігтях  

«Нейл-постер. Крижана королева» 
Місце проведення: конкурсна-площадка (ІІ поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 
                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

10:00 – 14:00 -  Семінар по Клористиці брів майстрів – бровістів 

Організатор: провідний технолог ТМ THUYA (Іспанія) - 

Тетяна Корф 

Місце проведення: конференц-зал №2 (ІІ поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 
                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

11:00 – 14:00 –  Презентації навчальних центрів Львівщини 

Місце проведення: конкурсна-площадка (ІІ поверх) 

Детальна інформація на: www.galexpo.com.ua/image/ 
                                       www.facebook.com/Image.Krasy.Beauty.Fashion.Forum/ 

 

10:00 – 16:00 –  Презентації фірм та ТМ учасників виставки. 
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