Βασιλική Κανάκη

Η Βασιλική Κανάκη ξεκίνησε το όμορφο αυτό
ταξίδι το 1993 όπου και αποφοίτησε από το Τεχνικό Επαγγελματικό
Λύκειο. Η αγάπη της για τα επαγγέλματα ομορφιάς και η επιθυμία της
να αποκτήσει την μεγαλύτερη δυνατή και άρτια τεχνική κατάρτιση την
οδήγησε στο να επενδύσει στην παρακολούθηση μιας μεγάλης σειράς
πιστοποιημένων εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων,
αποδεικνύοντας στην πράξη αυτό που λέει και η ίδια στους μαθητές
της:
«Η μάθηση δε σταματά ποτέ» .
Έτσι έφτασε στην απόκτηση της απαραίτητης άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος, της βεβαίωσης Σπουδών του τμήματος της
Ονυχοπλαστικής από τη κορυφαία για την εποχή σχολή Sergio, του
τμήματος manicure – pedicure από τον Πέτρο Αμάραντο και του
τμήματος Τεχνικών Μακιγιάζ από τη σχολή Ellen Beauty .
Παρακολούθησε Σεμινάρια εφαρμογής Henna Tattoo, Σεμινάρια
Ποδολογίας της GEHWOL , Σεμινάριο Βαφής και Περμανάντ
Βλεφαρίδων αλλά και Προσθετικής Βλεφαρίδων. Απέκτησε το
Δίπλωμα Σεμιναρίου Congress International Di Esthetique Applique.
Έλαβε μέρος σε Σεμινάριο Nail art Line & 3D, παρακολούθησε
Σεμινάριο για τις Νέες Τεχνικές Ακρυλικού, Σεμινάριο που αφορούσε
στην Εκπαίδευση ενηλίκων σε ομάδες αλλά και Σεμινάριο για τις
Τεχνικές Extreme Nails
Στη διάρκεια του χρόνου η πορεία της είναι γεμάτη εμπειρίες. Ως
τεχνίτης Αισθητικής Άκρων στα Κομμωτήρια ‘’ΚΟΥΛΗΣ’’ αλλά και
ως ιδιοκτήτρια ενός εκ των μεγαλυτέρων studio παροχής υπηρεσιών
καλλωπισμού ενώ παράλληλα ήταν καθηγήτρια σε ΚΕΚ. Για πολλά

χρόνια δίδαξε στη Σχολή Ellen Beauty, στον Όμιλο ΑΚΜΗ αλλά και
σε δημόσια ΙΕΚ στους τομείς Αισθητικής Άκρων, Αισθητικής
Ποδολογίας και Καλλωπισμού νυχιών.
Συνεργασίες όπως αυτή:
 με τον Αχιλλέα Χαρίτο στον τομέα του Μακιγιάζ,
 με το Τζάνειο Νοσοκομείο, στο τμήμα Διαβητικού Ποδιού και
 με τις πλέον σοβαρές εταιρείες του χώρου όπως οι: Abd, Sergio,
Peggy-Sage, Center nails, Phytomer, Novadental, Marathon,
Gehwol,Top line, Laloo,Bluesky, Semilac, Canni, Orly, Mo,
Mixcoco,
Συμμετοχές όπως αυτή:





στη Beauty Congress,
σε Συνέδρια Ποδολόγων-Ποδιάτρων,
σε κλαδικές εκθέσεις
σε επιστημονικές ημερίδες και

Ομιλίες σχετικά:
 με το Διαβητικό Πόδι (ως μέλος του Συλλόγου Ποδιάτρων
– Ποδολόγων Ελλάδας) και
 με την επαγγελματική εξέλιξη και αποκατάσταση σε γιορτές
αποφοίτων
απλά επιβεβαιώνουν την πολύ επιτυχημένη επαγγελματική της πορεία
και την αγάπη των χιλιάδων μαθητών της όλα αυτά τα χρόνια.

