presents

Επιβράβευση για τις καινοτομίες στον χώρο
της ομορφιάς και της αισθητικής
Την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, στο Sofitel Athens Airport, πραγματοποιήθηκε
η Τελετή Απονομής των Aesthetic Awards 2022 που διοργανώθηκε από την Boussias.
Για 2η συνεχόμενη χρονιά επιβραβεύτηκαν και αναδείχθηκαν οι σημαντικές πρόοδοι
της αισθητικής και της ομορφιάς, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών,
όσο και σε επίπεδο θεραπειών και προϊόντων.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗ

Π

ερισσότερα από 170 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων,
εκπρόσωποι Φορέων, Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων, Επαγγελματίες
Ομορφιάς, καθώς και εκπρόσωποι Τύπου, βρέθηκαν στην Τελετή
Απονομής, επικροτώντας την καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και
επαγγελματικούς χώρους ομορφιάς.
Συνολικά, διακρίθηκαν 39 εταιρείες από ένα ευρύ φάσμα
επιχειρηματικής δραστηριότητας πάνω σε όλες της κατηγορίες
των βραβείων.
Η βραδιά φυσικά κορυφώθηκε με την απονομή των κορυφαίων
βραβείων της χρονιάς, των Grand Awards, όπου αναδείχθηκαν το
Swan Beauty & Spa ως Aesthetic Center of the Year, η Juliette
Armand αναδείχθηκε Aesthetic Brand of The Year και η Chrysallis

ΧΟΡΗΓΟΣ

BOUSSIAS

Proderma αναδείχθηκε Aesthetic Company of The Year.
Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Μαρία Νικόλτσιου.
Χορηγός στη τελετή απονομής των Aesthetic Awards 22 ήταν
η Juliette Armand.
Τα βραβεία διεξήχθησαν υπό την αιγίδα των: Πανελλήνιου Συνδέσμου
Αντιπροσώπων Μηχανημάτων Καλλυντικών Αισθητικής (ΠΣΑΜΚΑ),
Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών
Ελλάδος (ΟΣΕΔΑΕ) και Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων &
Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ).
Χορηγοί επικοινωνίας των Aesthetic Awards 2022 ήταν οι:
www.faysbook.gr, το Fashion Daily και το περιοδικό Love yourself.

ΧΟΡΗΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Δρ. Βάλια Κεφαλά, PhD, Καθηγήτρια, στο Τομέα Αισθητικής κ Κοσμητολογίας,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής:

«Τα βραβεία αναδεικνύουν την καινοτομία στις δεξιότητες,
τις δράσεις και τα επιτεύγματα στον χώρο της Αισθητικής»
«Μετά την μεγάλη επιτυχία που γνώρισαν την πρώτη χρονιά της θεσμοθέτησής τoυς τα Aesthetic Awards, τη μεγάλη
ανταπόκριση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Αισθητικής και τη συμμετοχή πολλών και
σημαντικών brands, η συμμετοχή και η ανταπόκριση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της
Αισθητικής στη φετινή διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Η μεγάλη ανταπόκριση καταδεικνύει για άλλη μια
φορά ότι εκπληρώνεται η αποστολή των βραβείων να φέρουν στο «δημόσιο φως» τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών
Αισθητικής, των θεραπειών με επαγγελματικά καλλυντικά και να αναδείξουν τις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιεί
η Αισθητική και αφετέρου να αναδείξουν την καινοτομία στις δεξιότητές της, τις δράσεις και τα επιτεύγματα στον
χώρο της Αισθητικής».

Άννα Μαρία Παπίρη,

Co-Founder, Wellness Project, Boussias

«Ένα πολυσύνθετο περιβάλλον που διαρκώς
ισχυροποιείται»
«Έχουμε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στις επιχειρήσεις
ως ένα ακόμη όχημα για την επιτυχία τους. Γνωρίζοντας και κατανοώντας
τα προβλήματα του κλάδου και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα μεγάλη
περίοδο που οι επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές σχεδιάσαμε τα βραβεία
με βάση στην καινοτομία στο προϊόν, στην καινοτομία στις θεραπείες, στις
υπηρεσίες με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στις
επιχειρήσεις ως ένα ακόμη όχημα για την επιτυχία τους. Τα κέντρα Αισθητικής
είναι ένα σύνθετο, πολυεπίπεδο περιβάλλον, το οποίο διαρκώς ισχυροποιείται
με νέες προκλήσεις οι οποίες απορρέουν από την επένδυση σε σύγχρονες
τεχνολογίες για άμεσες, ασφαλείς και αποτελεσματικές φροντίδες που
αφορούν την ευζωία και την ποιότητα της ζωής μας. Οι Αισθητικοί
-Κοσμετολόγοι μέσα από τις καινοτόμες υψηλού επιπέδου θεραπείες και
προγράμματα διαμορφώνουν και αναπτύσσουν ένα εξελισσόμενο περιβάλλον
το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη της επιχείρησης ενώ παράλληλα μυούν
τους επισκέπτες στον κόσμο της ολιστικής ευζωίας».

Μάγδα Χουρίδου, Πρόεδρος ΟΣΕΔΑΕ
«Τιμή μας η παρουσία μελών της ΟΣΕΔΑΕ
στην κριτική επιτροπή»
«Τα βραβεία Aesthetic Awards πραγματοποιούνται για δεύτερη χρονιά
πάρα τις συνθήκες που επικρατούν στον πλανήτη μας. Διαπιστώσαμε
ότι οι συνθήκες αυτές ανέδειξαν την πραγματική αξία και αναγκαιότητα
της αισθητικής στον άνθρωπο. Η αισθητική προσφέρει το “ευ” στο “ζειν”.
Τα Aesthetic Awards ήρθαν να προσθέσουν και το “ευ αριστεύειν”,
βραβεύοντας τις καλές πρακτικές, τις καινοτόμες συνθέσεις προϊόντων,
τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα στην επιστήμη της αισθητικής. Η ΟΣΕΔΑΕ
χορηγώντας την αιγίδα της, φροντισε να διασφαλίσει και να εδραιώσει
την παρουσία στη βράβευση όσων επιχειρήσεων και όσων συναδέλφων
αισθητικων τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για να ασκούν το επάγγελμα
της αισθητικής, με τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που απαιτεί η κατάταξη
της αισθητικής στα επαγγέλματα υγείας Συγχαρητήρια σε όλους τους
διαγωνιζομένους και όλους τους συμμετέχοντες. Ευχόμαστε την επόμενη
χρονιά να βρεθούμε ξανά στην τελετή βράβευσης με ακόμα καλύτερες
συνθήκες».

BOUSSIAS
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Γιάννης Γαλάνης,
Πρόεδρος ΠΣΑΜΚΑ

«Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε
στον θεσμό»
«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Μηχανημάτων και
Καλλυντικών Αισθητικής (ΠΣΑΜΚΑ) δραστηριοποιείται ενεργά με τα μέλη
του, αλλά και με δράσεις και εκδηλώσεις στην Ελληνική επικράτεια τα
τελευταία 30 χρόνια. Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε στο θεσμό
Aesthetic Awards 2022 που διοργανώνεται από την Boussias και σας
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο πολύτιμο έργο σας»

Σωτήρης Αναγνωστόπουλος,

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή

«Θα είμαστε πάντοτε αρωγός στις δίκαιες
επιδιώξεις του κλάδου»
Ήδη η ανάπτυξη της οικονομίας αναμένεται να ξεπεράσει το 7% για το
2021 και αναμένεται σε περίπου 5% το 2022. Επίσης, στην οικονομία
μας αναμένεται να εισρεύσουν πόροι ύψους μεγαλύτερου από τα 60
δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και
Επενδύσεων.
Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή θα είναι πάντοτε αρωγός στις δίκαιες επιδιώξεις
του κλάδου σας προκειμένου να διευκολύνουμε τη λειτουργία των
επιχειρήσεών σας και να περιορίσουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό που
υφίσταστε από τις δραστηριότητες παραοικονομίας.
Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση προκειμένου
να συμμετάσχω στη σημερινή εκδήλωση και να συγχαρώ, προκαταβολικά,
τους νικητές των βραβείων που θα απονεμηθούν σήμερα.

Νίκος Κουγιουμτζής,
Αντιπροέδρος, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

«Το μέλλον διαφαίνεται ευοίωνο
και παραγωγικό»
Η δεκαετής κρίση άφησε ουσιαστικά χωρίς λίπος και οικονομικά
αποθέματα πολλές επιχειρήσεις και κυρίως μεσαίες και μικρές. Και εκεί
που περιμέναμε να εισέλθουμε σε μονοπάτια ανάπτυξης και αναβάθμισης
της επιχειρηματικότητας και της αγοράς ήρθε δυστυχώς η πανδημία
να δημιουργήσει έτι παραπάνω προβλήματα στις ήδη προβληματικές
επιχειρήσεις. Από τις έρευνες του επαγγελματικού Επιμελητηρίου της
Αθήνας προκύπτει ξεκάθαρα αυτή η δυσκολία όταν το 80% απαντά ότι
το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε αρνητικά αποτελέσματα. Εμείς όμως
οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες είμαστε φύσει αισιόδοξα όντα και
πάντα βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Εάν και η Πανδημία το επιτρέψει
ευελπιστούμε ότι η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη. Μία χρονιά που τη
σηματοδοτεί η στροφή πια στην ηλεκτρονική εποχή, την καινοτομία και την
εξωστρέφεια. Συγχαρητήρια στην εταιρεία Boussias, στην Κριτική επιτροπή
και φυσικά στους βραβευθέντες για τη σημερινή αξιόλογη εκδήλωση».

BOUSSIAS
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Παναγιώτης Α. Χριστόπουλος,

Μαθηματικός MSc MBA, Σύμβουλος Στρατηγικής,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΟΣΕΔΑΕ, ΕμπειρογνώμοναςΕρευνητής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

«Γυναικεία υπόθεση ο κλάδος της Αισθητικής»
«Η 6ετής ελληνική κρίση χρέους (2009-2014) αλλά και η 4ετής επέκτασή
της (2015-2019), εγκλώβισαν τους Έλληνες επαγγελματίες των ΜμΕ
της χώρας, σε μια συνεχιζόμενη 10ετή οικονομική ύφεση, η οποία όμως
παρατάθηκε για μια ακόμα διετία (2020-2021) λόγω της έλευσης της
πανδημίας του Covid-19. Βασικό χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα
του επιχειρηματικού ιστού (99,6%) αποτελείται από ΜμΕ, στις οποίες
απασχολείται το 85% περίπου του συνόλου των εργαζομένων. Δυστυχώς,
αυτές ήταν που αποδείχτηκαν πιο ευάλωτες την δωδεκαετία αυτή.
Αφαιρώντας το ποσοστό 3,1% των μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, με
10 και άνω άτομα προσωπικό, προκύπτει ότι 96,5% των επιχειρήσεων της
χώρας (μικρές και πολύ μικρές), απασχολούν από 1-9 εργαζόμενους. Σε
αυτή την κατηγορία ανήκει σχεδόν ολοκληρωτικά ο κλάδος της Αισθητικής
με επιχειρηματίες κυρίως γυναίκες (κατά 95%+), που δραστηριοποιούνται
είτε μόνες τους, είτε με λίγα άτομα προσωπικό».

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ AESTHETIC AWARDS
AESTHETIC CENTER OF THE YEAR

Swan Beauty & Spa
Ιωάννης Αποστολάκος, Ιδιοκτήτης
«Ο θεσμός να αναδεικνύει όσους ξεχωρίζουν»
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κριτική επιτροπή αλλά
και τους διοργανωτές για το Platinum βραβείο, είναι μεγάλη τιμή και
επιβράβευση των κόπων μας τόσα χρόνια.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσουμε το προσωπικό και τους συνεργάτες
του Swan Beauty & Spa και του ηλεκτρονικού καταστήματος μας
BeautyBrands.gr, οι οποίοι λειτουργώντας αρμονικά και ομαδικά
καταφέραμε να βρισκόμαστε σε αυτό το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
Η αισθητική και ειδικά στις εποχές αυτές τις πανδημίας του κορωνοϊού
έχει αντιμετωπίσει πρωτοφανείς προκλήσεις, δύσκολες περιόδους και
ελπίζω όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου να επιστρέψουμε σύντομα στα προ
πανδημίας επίπεδα.
Εύχομαι τα Aesthetics Awards να καθιερωθεί ως θεσμός, να αναδεικνύει
και να επιβραβεύει καινοτόμες επιχειρήσεις που διαφοροποιούνται από τον
ανταγωνισμό, καινοτομούν, επενδύουν, ξεχωρίζουν και τολμούν να κάνουν
βήματα μπροστά στο κλάδο της αισθητικής.

BOUSSIAS

Aesthetic Center Of the Year, Swan Beauty & Spa.
Παράλαβε o Γιάννης Αποστολάκος ιδιοκτήτης, απονομή
από τον Δημήτρη Χανιώτη, Πρόεδρο Τμήματος Βιοϊατρικών
Επιστημών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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AESTHETIC BRAND OF THE YEAR
Juliette Armand
Ιουλία Αρμάγου, Χημικός
«Έχουμε πάντα συνοδοιπόρο τις προσωπικές μας
αξίες και την προσφορά των επαγγελματιών»

Aesthetic Brand of The Year, Juliette Armand, Παρέλαβαν
Ι. Αρμάγου, Β. Παπαευστρατίου, Σ. Παπαευστρατίου
απονομή Κ. Σγουροπούλου, Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Π.Α.Δ.Α

Τα Aesthetic Awards εξελίσσονται σε έναν σημαντικό θεσμό για τον κλάδο
του επαγγελματικού καλλυντικού και η Juliette Armand με χαρά στηρίζει
τέτοιες ενέργειες που έχουν στο επίκεντρο την καινοτομία, την αισθητική
και τον επαγγελματία. Η σημερινή βράβευση ως “Best Brand of The Year”,
λίγο πριν την επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυση της Juliette Armand
αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμητική διάκριση.
Σε αυτή τη 30χρονη διαδρομή εκείνο που μας χαρακτήριζε ήταν η συνεχής
επιστημονική εξέλιξη του brand name και η αναζήτηση καινοτόμων
συνταγών για δέρμα υγιές, καθαρό και όμορφο σε πρώτο πρόσωπο. Με
αυτές τις αξίες κερδίσαμε πρωτίστως την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών
στην Ελλάδα και σε πάνω από 40 χώρες διεθνώς.

AESTHETIC COMPANY OF THE YEAR
Chrysallis Proderma
Λώρα Κρέηγκ, Managing Director
«Υπερήφανοι που εισαγάγαμε τον όρο
Clean Beauty και Cruelty Free»
H Chrysallis Proderma εδώ και 20 χρόνια προσφέρει στην αγορά
υπηρεσίες και προϊόντα ομορφιάς υψηλών προδιαγραφών με έμφαση
στην καινοτομία, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Επενδύουμε
πολύ στην επιμόρφωση και την εκπαίδευση των συνεργατών μας
καθώς πιστεύουμε ότι αυτό τους δίνει τη δύναμη να ανταπεξέλθουν στις
προκλήσεις της εποχής και να προσφέρουν άριστες, ποιοτικές υπηρεσίες.
Η εταιρεία μας ξεκίνησε με ένα μόνο brand τo 2002 και αυτή τη στιγμή
αντιπροσωπεύουμε 5 κορυφαία brand που συνδυάζονται αρμονικά
μεταξύ τους και προσφέρουν πολύπλευρες λύσεις στα προβλήματα που
αντιμετωπίζει το δέρμα του σύγχρονου ανθρώπου. Μας ενδιαφέρει
πολύ τα προϊόντα μας να αφήνουν όσο γίνεται μικρότερο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα και να αποτελούνται από όσο λιγότερο πλαστικό γίνεται. Ο
θεσμός των βραβείων μας δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε την αξία
και την εξαιρετική αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας με την αγορά.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για αυτά τα βραβεία μας βοήθησαν
να κατανοήσουμε βαθύτερα τις ανάγκες της αγοράς και επιβεβαίωσε πως
δικαίως θέτουμε τα υψηλότερα πρότυπα για την επιλογή των brand που
αντιπροσωπεύουμε. Είμαστε ευγνώμων για τη διαδρομή μας μέχρι εδώ
και ευχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες και τους πελάτες μας για την
εμπιστοσύνη τους.

BOUSSIAS

Αesthetic Company of The Year, Chrysallis Proderma.
Παρέλαβε η Λ. Γκρεγκ, Managing Director απονομή
Δρ. Λ. Γώγου

8 11

AWA R D S 2 0 2 2

ΔΕΥΤΕΡΑ 10_01_2022
no2363

PLATINUM, ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΗΜΕΙΑ
«La Beaute» by Mikaela Lypaki
Μικαέλα Λυπάκη,

Πτυχιούχος Αισθητικός-Κοσμητολόγος, ιδιοκτήτρια

«Τα Aesthetic Awards αναδεικνύουν αξιοκρατικά
τους καλύτερους»

Platinum, Καινοτόμα σημεία, La Beaute by Mikaela Lypaki.
Παρέλαβε η Μικαέλα Λυπάκη, απονομή από την Βάλια
Κεφαλά Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής

Είναι εξαιρετικά σημαντικό που υπάρχουν στο χώρο της αισθητικής,
φορείς που επιβραβεύουν την καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και
επαγγελματικούς χώρους στον τομέα της υγείας και της ομορφιάς.
Η βράβευσή μας ως καλύτερο κέντρο αισθητικής με το βραβείο Gold/
Platinum και η δεύτερη υποψηφιότητα μας the best non Injection
mesotherapy όπου διακρίθηκαμε με το silver βραβείο, είναι η επιβεβαίωση
της συνολικής προσπάθειας μας, της αφοσίωσης και της αγάπης μας
για την αισθητική.
Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που συμμετείχα σε ένα τέτοιο θεσμό και
κατάφερα να επιτύχω αυτόν τον στόχο. Βρίσκομαι 23 χρόνια στο χώρο
της αισθητικής, ένας χώρος απαιτητικός και εξαιρετικά ανταγωνιστικός.
Νιώθω Ικανοποίηση και συγκίνηση καθώς θεωρώ ότι μία τέτοια
βράβευση σημαίνει πολλά για μένα και την ομάδα μου. Μελετάμε και
ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις καινούριες τάσεις και τεχνολογίας
της αισθητικής. Προχωράμε με απόλυτο σεβασμό, συνέπεια, γνώση και
χαμόγελα, και υπηρετούμε υπερήφανες τον κόσμο της ομορφιάς.

PLATINUM
Medicontec, Αντώνης Γκούμας,
Πλατφόρμα RF, Προσώπου και Σώματος,
MEDIKA RFRAX LIFT
Αντώνης Γκούμας, Ιδιοκτήτης
«Σημαντική διοργάνωση για τον χώρο
της αισθητικής»
«Η επιλογή της εταιρείας μου και βράβευση μας με Platinum βραβείο
στην κατηγορία των πιο καινοτόμων θεραπειών /μηχανημάτων για την
πλατφόρμα RF Προσώπου και σώματος MEDIKA RFRAX LIFT, είναι το
αποτέλεσμα της εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας του προσωπικού της
Medicontec για την άμεση αποτελεσματικότητα στις θεραπείες προσώπου
και σώματος στα χέρια της σύγχρονης αισθητικού. Το MEDIKA RFRAX
LIFT βελτιώνει άμεσα την πυκνότητα, τον τόνο και τη δομή του δέρματος,
ενισχύει τον συνδετικό ιστό του δέρματος, καθώς και τις διαδικασίες
επιδιόρθωσης σε αυτόν, οι οποίες συμβάλλουν στην εντατική ανάπλαση.
Ιδανικό για: Lifting, ρυτίδες, ουλές ακμής, ραγάδες, ουλές σώματος,
κυτταρίτιδα, σύσφιξη σώματος».

BOUSSIAS

Platinum, Medicontec-Αντώνης Γκούμας, Πλατφόρμα RF,
Προσώπου και Σώματος, MEDIKA RFRAX LIFT απονομή
Ιωάννης Βογιατζής
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PLATINUM
Yellow Rose, Best Non - Injectable
face Mesotherapy
Γεώργιος Παχωπός, Ιδρυτής
«Τα Aesthetics awards είναι μια γιορτή
για τον κλάδο μας»
Τα Aesthetics Awards αποτελούν πλέον θεσμό για τον κλάδο μας.
Είναι μία διοργάνωση με κύρος και προβολή η οποία συμβάλλει
στην προώθηση των εταιρειών, των υπηρεσιών και των ανθρώπων
μας, ιδιαιτέρως τώρα, σε μία περίοδο αστάθειας, αβεβαιότητας και
πολυπλοκότητας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Boussias για τη
διοργάνωση των Aesthetics Awards. Η συγκυρία είναι δύσκολη αλλά ο
κλάδος μας αποδεικνύει πως τα καταφέρνει και θα ήθελα να συγχαρώ
όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διοργάνωση.
Παραλαμβάνουμε το Platinum βραβείο ως επιβράβευση των
προσπαθειών μας για τη δημιουργία αποτελεσματικών και καινοτόμων
επαγγελματικών προϊόντων αλλά και ως κίνητρο για να συνεχίσουμε
με τον ίδιο ζήλο, την ίδια προσήλωση και πάντα θέτοντας στο επίκεντρο
των προσπαθειών μας τις ανάγκες των επαγγελματιών αισθητικών.
Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην επιτροπή των βραβείων,
στους συνεργάτες και στους επαγγελματίες αισθητικούς για συνεχή
στήριξή τους».

Γεώργιος Παχωπός ιδρυτής Yellow Rose

PLATINUM
Δερμογνωσία by Konstantina Sklimposiou
BEST SARS-COVID19 CLIENT SAFETY AESTHETIC
CENTER
Κωνσταντίνα Σκλημποσίου,

Πτυχιούχος Κοσμητολόγος Αισθητικός Α.Τ.Ε.Ι

«Ένα βραβείο είναι επιπλέον δέσμευση για μία ατέρμονη
προσπάθεια για συνεχή καινοτομία»
Το βραβείο ήρθε ως επιστέγασμα της συνεχούς και ακατάπαυστης ειλικρινούς
προσπάθειας για καινοτόμες, state of art υπηρεσίες, ποιοτική εξυπηρέτηση και
απόλυτα εξατομικευμένη ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Η Δερμογνωσία, ως Πρότυπο
Κέντρο Κοσμητικής Αισθητικής, δημιουργήθηκε ώστε να συνδυάσει υψηλού επιπέδου
θεραπείες με διακριτά αποτελέσματα ενός μεγάλου, medical και άρτια εξοπλισμένου
χώρου, χωρίς να χάνει τη προσωπική και εξατομικευμένη προσέγγιση που προσφέρει
ένα μικρότερο, ζεστό και προσωποποιημένο κέντρο Κοσμητικής Αισθητικής.
Ευχαριστώ θερμά το θεσμό των Aesthetic Awards,
ο οποίος ως πρωτεργάτης θέσπισε μία τέτοια διοργάνωση, δίνοντας την ευκαιρία
σε καταξιωμένους επαγγελματίες και επιχειρηματίες το χώρου, να λάβουν επιπλέον
αναγνώριση, ενισχύοντας την αξία του υγιούς ανταγωνισμού με παράλληλη αύξηση
της προβολής και του awareness της επιχείρησής τους, απαραίτητα εργαλεία για τη
δυναμική εξέλιξή τους στην εποχή που διανύουμε! Προσωπικά ένα βραβείο σημαίνει
ποιοτικότερες, ασφαλέστερες και πλήρως εξατομικευμένες υπηρεσίες με αντίστοιχη
εξυπηρέτηση, έτσι ώστε η ολοκληρωμένη εμπειρία του κάθε πελάτη να εξελίσσεται
και να παραμένει μοναδική»

BOUSSIAS
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Τιμητικά Βραβεία
Τιμητικό βραβείο απονεμήθηκε στην Ομοσπονδία Συλλόγων
Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδας (ΟΣΕΔΑΕ) για
την προσφορά της στο Επάγγελμα της Αισθητικού-Κοσμητολόγου.
Το βραβείο παρέλαβαν η Πρόεδρος Μάγδα Χουρίδου και η Γενική
Γραμματέας της ΟΣΕΔΑΕ Κωνσταντίνα Φραγκοδημητροπούλου
οι οποίες ευχαρίστησαν στους διοργανωτές και τόνισαν: «Απόψε
βραβεύουμε την ΟΣΕΔΑΕ καθώς και των ΔΣ όλων των συλλόγων
επαγγελματιών αισθητικών, οι οποίοι έκαναν πράξη το “η ισχύς εν
τη ενώσει”. Η πρώτη επαφή της ΟΣΕΔΑΕ με τα Aesthetic Awards
έγινε λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας η οποία βρήκε τον
κλάδο σε ετοιμότητα, καθώς είχε μόλις λήξει το πολύ επιτυχημένο
συνέδριο και η 45η έκθεση Cosmoesthetica όπου ενισχύθηκαν τα
επίπεδα συνεργασίας μεταξύ της ΟΣΕΔΑΕ, του ΠΣΑΜΚΑ, του ΠΣΒΑΚ
και του ΠΑΔΑ. Στο πρώτο lockdown η ΟΣΕΔΑΕ συνεργάστηκε με τη
CEPEC (ευρωπαϊκή συνομοσπονδία αισθητικών) και εξέδωσε με το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και τους καθηγητές του ΠΑΔΑ
κυρία Κεφαλά και κύριο Ντελέζο κανόνες ασφαλούς λειτουργίας για
τα εργαστήρια αισθητικής και παρουσιάστηκαν σε webinar με ρεκόρ
συμμετοχής από Ελλάδα και Κύπρο. Μετά την απρόσμενη παραμονή
σε αναστολή λειτουργίας των εργαστηρίων αισθητικής, ξεκίνησε ένας
μεγάλος αγώνας με έντονη συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς
εταίρους και παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τελικό
αποτέλεσμα την εκκίνηση της δραστηριότητας του κλάδου πριν τις
γιορτές του Πάσχα αντί του Ιουνίου όπου είχε προγραμματιστεί».
Τιμητικό βραβείο απονεμήθηκε επίσης στον Θανάση Γιαγκόπουλο,

Τιμητικό στη Γεωργία Γαμβρούλη
για την κοινωνική προσφορά της
στην εποχή της Πανδημίας
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Επιχειρηματία, για την προσφορά του στο χώρο της Αισθητικής
και Κοσμετολογίας. Ο Θανάσης Γιαγκόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η
πορεία μου στον χώρο της Αισθητικής Κοσμετολογίας με βοήθησε
να δημιουργήσω καινοτόμες προτάσεις οι οποίες άντεξαν στο χρόνο
και έδωσαν προστιθέμενη αξία στο λειτούργημα της Αισθητικού
Κοσμετολόγου. Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή αποδέχομαι τον
θεσμοθετημένο βραβείο των Aesthetic Awards. Επιτρέψτε μου
να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΜΚΑ που με πρότεινε γι αυτό το βραβείο
αναγνωρίζοντας την προσφορά μου στα χρόνια που διατέλεσα
ενεργό μέλος, μέλος του ΔΣ αλλά και πρόεδρος. Ευχαριστώ θερμά
την Boussias και την Άννα Μαρία Παπίρη που έκαναν πράξη τη
βράβευση αυτή. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον θεσμό των Aesthetic
Awards».
Τιμητική βράβευση δόθηκε επίσης στην Γεωργία Γαμβρούλη,
Αισθητικό, για την κοινωνική προσφορά της στην εποχή της
πανδημίας. Η ίδια δήλωσε: «Στη μνήμη των 2 γονιών μου
που χάθηκαν από κορωνοϊό, έγινε μια δωρεά 2 σύγχρονων
μηχανημάτων highflow πνευμονικής αναζωογόνησης προς την
πτέρυγα covid του νοσοκομείου Κορίνθου. Οι δυο αυτές συσκευές
έχουν υψηλή ροή οξυγόνου που φθάνει και τα 80lt και προορίζονται
για βαριά περιστατικά πνευμονίας covid που μπορεί να βρίσκονται
και πριν την διασωλήνωση. Επίσης, μια δεύτερη δωρεά προς την
Πανεπιστημιακή ΜΕΘ νοσοκομείου των Αθηνών, βρίσκεται σε
εξέλιξη. Πρόκειται για το υπερσύγχρονο σύστημα θερμιδομετρίας
QNRG+ σε διασωληνομένους ασθενείς που βοηθά και σε μια
καλύτερη αποκατάσταση του ασθενούς μετά την αποσωλήνωση».

Τιμητικό Βραβείο ΟΣΕΔΑΕ, Παρέλαβαν
Μ. Χουρίδου Πρόεδρος ΟΣΕΔΑΕ, Κ.
Φραγκοδημητροπούλου Γενική Γραμματέας
ΟΣΕΔΑΕ, απονομή
από τον Νίκο Κουγιουμτσή

Θανάσης Γιαγκόπουλος, τιμητικό
βραβείο για την προσφορά του
στον χώρο της Αισθητικής
και της Κοσμετολογίας.

Αναλυτικά, τις εταιρείες που βραβεύθηκαν, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την τελετή
απονομής, θα βρείτε στο www.aestheticawards.gr

BOUSSIAS
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