	
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέες ενάρξεις τµηµάτων
Εκµάθησης Τατουάζ στο ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ!
Το ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ, µέλος του Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ, ανακοινώνει την έναρξη
νέων τµηµάτων εκµάθησης Tατουάζ (Δερµατοστιξίας) στη Θεσσαλονίκη.
Τα νέα τµήµατα του πρώτου ολοκληρωµένου προγράµµατος διδασκαλίας της
τέχνης του τατουάζ, θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 27 Σεπτεµβρίου.
Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα εκµάθησης Τατουάζ του Οµίλου ΞΥΝΗ, διδάσκονται
όλα τα είδη του τατουάζ: 3D, tribal, Only Black, Black & Grey, Japanese, Modern
Arts, Realism, Portraits.
Κεντρικός εισηγητής και υπεύθυνος διδασκαλίας των τµηµάτων εκµάθησης
Τατουάζ του Οµίλου ΞΥΝΗ είναι ο κ. Νίκος Μισαηλίδης, πολύ γνωστός και
επιτυχηµένος tattoo artist µε επαγγελµατική εµπειρία 17 ετών.
Το πρόγραµµα σπουδών έχει διάρκεια 102 ώρες, και περιλαµβάνει θεωρητικά
και
πρακτικά
µαθήµατα.
Aναλυτικά:

	
  
	
  

−

Ιστορική αναδροµή

−

Υγιεινή

−

Γνωριµία µε τον εξοπλισµό

−

Οφέλη

−

Αντενδείξεις

−

Ανατοµία δέρµατος και βασικών συστηµάτων

−

Φυσιολογία δέρµατος και βασικών συστηµάτων – Αρχές µικροβιολογίας

−

Τύποι δέρµατος και tattoo

−

Θεωρία εφαρµογής τατουάζ σώµατος

−

Παρουσίαση εφαρµογής τατουάζ σώµατος

−

Απολύµανση - Αποστείρωση

−

Χρωστικές

−

Χρώµα δέρµατος και επιλογή χρωστικής

	
  
−

Οργάνωση εργαστηρίου tattoo – Νοµοθεσία

−

Πρώτες βοήθειες

−

Ψυχολογικό προφίλ των πελατών

−

Εφαρµογή liner και shader σε τεχνητά υλικά (ποτήρια)

−

Εφαρµογή γραµµών και σκιών σε φυσικά υλικά (φρούτα)

−

Σχέδιο και αποτύπωση σχεδίου στο δέρµα

−

Εφαρµογή τατουάζ σε επίπεδη επιφάνεια (τεχνητό δέρµα)

−

Εφαρµογή τατουάζ σώµατος black & gray στον εαυτό µας

−

Εφαρµογή τατουάζ σώµατος black & gray σε µοντέλο

−

Επαγγελµατικές συµβουλές

Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ (Βαλαωρίτου 9, Θεσσαλονίκη), µε την διδασκαλία
του προγράµµατος εκµάθησης Τατουάζ, γίνεται ο µοναδικός προορισµός για όσους
επιθυµούν να διδαχτούν την τέχνη του Τατουάζ, και να γίνουν tattoo artists.
Για περισσότερες πληροφορίες:
KEAΣ ΞΥΝΗ - Βαλαωρίτου 9, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310552406, Εmail: keas@xinis.net

Website: www.keasxini.edu.gr,

Με την παράκληση να δηµοσιευτεί

	
  
	
  

