
Δέσποινα Γαβαλά
Makeup Artist
Ναυάρχου Νοταρά 62, 17343, Άγιος Δημήτριος

Σχετικά με Εμένα
Είμαι επαγγελματίας makeup artist εδώ και 11 χρόνια. Το μακιγιάζ αποτελούσε πάντα
την μεγάλη μου αγάπη. Από έφηβη αγόραζα μεγάλες ποσότητες καλλυντικών και
μαγευόμουν με την δυνατότητα που είχαν να μεταμορφώνουν εμένα αλλά και τους
άλλους.

Παρόλα αυτά σπούδασα Ιταλική Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πριν όμως σχεδόν τελειώσω τις σπουδές μου, ήξερα με
τι ήθελα να ασχοληθώ. Ξεκίνησα δειλά-δειλά να συλλέγω βιβλία, περιοδικά και dvd
για μακιγιάζ από όλο το κόσμο, πράγμα που με έκανε να αγαπώ αυτή την τέχνη όλο
και περισσότερο. Μια σειρά συγκυριών με έφερε να κάνω τα πρώτα μου βήματα ως
Makeup Artist το 2007 και να συνειδητοποιήσω, πως το μακιγιάζ αποτελεί για μένα
κάτι παραπάνω από όνειρο ζωής.

Τον Μάιο του 2010 συμμετείχα στον 17ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό Διαγωνισμό
Μακιγιάζ με θέμα American Pin up Girl, όπου και κατέκτησα την πρώτη θέση, και τον
Οκτωβριο του ίδιου έτους κατέκτησα την τρίτη θέση στον 23ο International Makeup
Master’s Award με το ίδιο θέμα, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο Μόναχο Γερμανίας.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Ασχολούμαι με όλα σχεδόν τα είδη μακιγιάζ, όπως βραδινό, νυφικό, θεατρικό
μακιγιάζ, αλλά και μακιγιάζ για τηλεόραση, κινηματογράφο, εκδηλώσεις και μακιγιάζ
διαφημιστικών σποτ. Επίσης, ασχολούμαι με το μακιγιάζ με αερογράφο, καθώς και
με το Face και Body Painting.

Μετά από πενταετή πείρα διδασκαλίας σε ιδιωτικές σχολές, πλέον τα τελευταία
χρόνια πραγματοποιώ σεμινάρια μακιγιάζ στον επαγγελματικό μου χώρο, σε αυτούς
που επιθυμούν να γίνουν επαγγελματίες Makeup Artists καθώς και σε άτομα που απλά
θέλουν να μάθουν να βάφονται σωστά.
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ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 Άγιος Δημήτριος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 6976647933

 2109767191

 dg@dgmakeup.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Νυφικό Μακιγιάζ

 Πρωινό Μακιγιάζ

 Βραδινό Μακιγιάζ

 Θεατρικό Μακιγιάζ

 Τηλεοπτικό Μακιγιάζ

 Κινηματογραφικό Μακιγιάζ

 Face Painting

 Airbrush

 Ημιμόνιμο Μακιγιάζ

 Σεμινάρια Μακιγιάζ

 Σχηματισμός Φρυδιών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Επαγγελματική Σελίδα

 Facebook Σελίδα

Μακιγιέρ

 http://dgmakeup.gr 
 https://www.facebook.com/gavaladespinamakeup 

