
WELCOME TO… 

~OUR SCHOOL OF TRADITIONAL BARBERING~ 
The old classic shapes, we think are not consumed over time, and so through our point of 

view they will be the ones making the world a more beautiful place. 

During 2018, we've been working on the 
idea of creating a new training method that 

would be easily comprehensible to all 
experienced levels. 

Joy’s Birth has always been about applying 
geometry into Classic Barbering so as to have 

the absolute precision in cutting.  
A well-organized seminars aiming at 
providing the trainees with ultimate 

advanced cutting/shaving skills within one-
two days. 

Knowing what you are doing, how 
and why- not just cutting with your 
eyes-will give you the most absolute 

results! 

Learn The Classics

choose your Masterclass



-2  DAYS-   
BEGINNER CUTTING 

COURSE               
‘LEVEL 1’ 

Προτείνετε και σε άτοµα πιο προχωρηµένα που 
θέλουν να επαναλάβουν και να τελειοποιήσουν 

τις βασικές αρχές κουρέµατος!

-ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 Ηµέρες (Κυριακή & Δευτέρα) 
-ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: Αρχάριο - Προχωρηµένο 
-DEMONSTRATION: 2 Μοντέλα (2 Ώρες το κάθε demo) 
-WORKSHOP: 2 Μοντέλα (3 Ώρες το κάθε workshop) 
-ΘΕΩΡΙΑ: Συµπεριλαµβάνεται 
-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 14 Ώρες Συνολικά 

PRICE  
260,00 €  

(τα μοντέλα δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή) 
-Διαβάστε περισσότερα στην παρακάτω 

σελίδα με τις πληροφορίες-

-1  DAY-   
ADVANCED CUTTING 

COURSE               
‘LEVEL 2’ 

-1  DAY-   
SHAVING COURSE               

Ιδανικό σεµινάριο για άτοµα που θέλουν να διευρύνουν 
τις γνώσεις τους και να τελειοποιήσουν τις  

ικανότητες τους.   
Ανεξάρτητα από το επίπεδο εµπειρίας σας, οι 
εκπαιδευτές µας θα σας καθοδηγήσουν στο να 

καταλάβετε αλλά και να τελειοποιήσετε τη δουλειά σας! 
Ξεκινώντας µε µια δίωρη παρουσίαση κουρέµατος από 
τους εκπαιδευτές, δίνοντας σηµαντικές ιδέες και 

συµβουλές, µε παράδοση θεωρίας εξηγώντας το βασικό, 
γεωµετρικό σύστηµα κουρέµατος του Joy's Birth.  

Δουλεύοντας πάνω σε Short Trims - Long Trims και σε 
πιο απαιτητικά κουρέµατα, βάζοντας τη γεωµετρία στα 
κλασικά/oldschool κουρέµατα για την απόλυτη 

ακρίβεια αποτελέσµατος.  

Ένα ολοκληρωµένο, διήµερο σεµινάριο ξεκινώντας 
µε µια δίωρη παρουσίαση κουρέµατος από τους 
εκπαιδευτές, δίνοντας σηµαντικές ιδέες και 

συµβουλές, µε παράδοση θεωρίας εξηγώντας το 
βασικό, γεωµετρικό σύστηµα κουρέµατος του Joy's 

Birth.  

Δουλεύοντας βήµα προς βήµα σε workshop 2 
ζωντανών µοντέλων-κλασικών κουρεµάτων: Short 
Trims η' Razor Faded κουρέµατα, µε κύριο σκοπό 
την κατανόηση της βασικής διαδικασίας για την 

επίτευξη κλασικού κουρέµατος. 

Κύρια Σηµεία:  

Κατανόηση, εξωτερική δοµή/τελειοποίηση, δηµιουργία 
οδηγού, έλεγχος χωρισµάτων, σωστή χρήση ψαλιδιού/

µηχανής, σβήσιµο µε µηχανή, styling. 

Σκοπός αυτού του σεµιναρίου είναι η απόκτηση 
γνώσεων οldschool και κλασικών κουρεµάτων και η 

τελειοποίηση βασικών τεχνικών.

Ιδανικό σεµινάριο για αρχάριους και 
προχωρηµένους, δείχνοντας τα σωστά βήµατα για 

ένα τέλειο ξύρισµα, πάνω σε 2 µοντέλα.  

Μαθαίνοντας: 

-πως χρησιµοποιούµε τη φαλτσέτα  

- τα βασικά βήµατα ξυρίσµατος για να αποφύγουµε 
κοψίµατα και ερεθισµούς 

-τεχνικές µασάζ για τι σωστή προετοιµασία και 
χαλάρωση προσώπου 

-τι προϊόντα θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε για ένα 
σωστό ξύρισµα χωρίς ερεθισµούς 

-που χρησιµεύει η καυτή και κρύα πετσέτα και 

πως τοποθετείτε 

Στο συγκεκριµένο course περιλαµβάνεται: 

      *Παρουσίαση ξυρίσµατος δίνοντας σηµαντικές 
συµβουλές! 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  
Το σεµινάριο αυτό δεν είναι κατάλληλο για 

ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΡΧΑΡΙΟ επίπεδο.

PRICE  
190,00 €  

(τα μοντέλα δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή) 
-Διαβάστε περισσότερα στην παρακάτω 

σελίδα με τις πληροφορίες-

-ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 Ηµέρα (Κυριακή ή Δευτέρα) 
-ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: Προχωρηµένο 
-DEMONSTRATION: 1 Μοντέλο (2 Ώρες demo) 
-WORKSHOP: 2 Μοντέλα (2 Ώρες το κάθε workshop) 
-ΘΕΩΡΙΑ: Συµπεριλαµβάνεται 
-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 8 Ώρες Συνολικά 

PRICE  
170,00 €  

(τα μοντέλα δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή) 
-Διαβάστε περισσότερα στην παρακάτω 

σελίδα με τις πληροφορίες-

-ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 Ηµέρα (Κυριακή ή Δευτέρα) 
-ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: Αρχάριο - Προχωρηµένο 
-DEMONSTRATION: 1 Μοντέλο (1 Ώρα demo) 
-WORKSHOP: 2 Μοντέλα (1,5 Ώρα το κάθε workshop) 
-ΘΕΩΡΙΑ: Συµπεριλαµβάνεται 
-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 5,5 Ώρες Συνολικά 



~ΠΕΡ ΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ~  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤAI 
Πτυχίο παρακολούθησης 

ΓΛΩΣΣΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
Ελληνικά/Αγγλικά 

ΗΜΕΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
Κυριακή - Δευτέρα 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ  
Βασίλης Σεραφετινίδης 
Νίνα Καββαθά 

Founder of Joy’s Birth The Barbershop/Education 
 Serafetinidis Vasilis

ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΕΧΕΤΕ  ΜΑΖΙ  

ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ (BEGINNER ή ADVANCED CUTTING) 

Ψαλίδι κουρέµατος, Ψαλίδι αραιώµατος, Σαβέτα ξυρίσµατος µε λεπίδες 
αντικατάστασης, Μηχανές κουρέµατος (µικρή-µεγάλη), Χτένα κουρέµατος, 
Χτένα µηχανής, Χτένα flat topper, Πινέλο ξυρίσµατος, Πιστολάκι. 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΜΕΣΩ e-MAIL Η’ ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΙΟ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΤΥΠΟΥΣ ΜΑΛΛΙΩΝ/ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ:   

-CUTTING COURSE:  20€ TO ATOMO 
-SHAVING COURSE :  15€ TO ATOMO

ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ (SHAVING COURSE) 

Σαβέτα ξυρίσµατος µε λεπίδες αντικατάστασης (µάρκας FEATHER η’ 
KASHO), πινέλο ξυρίσµατος, Μπολ για δηµιουργία αφρού ξυρίσµατος,  Pre 
shave κρέµα, Λάδι για πριν το ξύρισµα, Κρέµα ξυρίσµατος, Σαπούνι 
ξυρίσµατος, After shave Balm, After shave lotion. 

www.joysbirth.com 
info@joysbirth.com 

+30 2103243957 
19 Pallados Str. Psyrri, Athens, Greece 

facebook.com/joysbirth 
instagram.com/joysbirththebarbershop 

FOR BOOKINGS! 

Μπορείτε να μας αφήσετε ένα μήνυμα στο 
Instagram, στο mail η' να μας καλέσετε στο 

τηλέφωνο της σχόλης 

instagram.com/joysbirtheducation 
info@joysbirth.com 
+30 6987407472 

http://instagram.com/joysbirtheducation
mailto:info@joysbirth.com
http://www.joysbirth.com
mailto:info@joysbirth.com
http://facebook.com/joysbirth
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