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VI SYMPOSIUM & WORKSHOP’S 

PERMANENT & MEDICAL MICROPIGMENTATION 

 

For more than 10 years we have supported 
Specialists in micropigmentation reached 

success on a professional field and in business 

By organizing Symposia, Championships, and 
specialized trainings we facilitate: 

 gaining unique knowledge, 
 Gain practical skills under the guidance 

of the International Trainers 
 Gain valuable international contacts. 

 
Participation in our events gives you a unique 
opportunity to use the acquired knowledge, 
experience and international contacts to 
broaden the scope of services and the 
development of your business. 
 
With great pleasure we invite you to 
participate 
 in the VI Symposium & Workshops 

Permanent & Medical 
Micropigmentation, and 

 in exceptional Masterclasses covering 
demonstrations and training on models 
under the supervision of the 
International Trainers in elite groups 
(before and after event) 

 
 

On the following pages you will find 
information: 
 

 Who can become a participant? 

 Benefits for you 

 Agenda VI Symposium 

 Speakers and Trainers 

 Registration 

 

Już od 10 lat wspieramy Specjalistów 
Mikropigmentacji w osiągnięciu sukcesów 
zawodowych i  biznesowych 
 
Poprzez organizację Sympozjów, Mistrzostw 
i szkolenia specjalistyczne ułatwiamy: 
 

 pozyskanie unikalnej wiedzy, 
 zdobycie umiejętności praktycznych pod 

okiem Międzynarodowych Trenerów 
 zdobycie kontaktów międzynarodowych.  

 
Uczestnictwo w naszych wydarzeniach daje 
Państwu niepowtarzalną okazję wykorzystania 
pozyskanej wiedzy, doświadczeń oraz 
kontaktów międzynarodowych do 
poszerzenia zakresu usług oraz rozwoju 
Państwa biznesu.  
 
Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału  
 w VI Sympozjum i Workshopach 

Mikropigmentacji Medycznej i Makijażu 
Permanentnego oraz 

 w Elitarnych Szkoleniach Master Class 
obejmujących pokazy i treningi na 
modelkach pod okiem 
Międzynarodowych  Trenerów (przed i po 
VI Sympozjum) 

 
 

Na następnych stronach znajdują się 
informacje: 
 

 Kto może zostać Uczestnikiem? 

 Korzyści dla Ciebie 

 Agenda VI Sympozjum 

 Mówcy i Trenerzy 

 Zgłoszenie

INTRO 
ENG PL 

http://www.artispa.org/
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VI SYMPOSIUM & WORKSHOP’S 

PERMANENT & MEDICAL MICROPIGMENTATION 

 

 

 

WHO CAN BECOME A PARTICIPANT? 

  

This event is addressed primarily to: 

 Linergists, Specialists in Permanent Make-up and Trainers, wishing to 

broaden their horozons about the new trends of present times in the World 

of micropigmentation, and enrich a timeless knowledge and skills.  

 Beauticians seeking their life passion 

The Symposium brings together Knowledge  and Practice, is open to all 

Professionals, Partners and Interested Experts, working on any equipment, or 

some Ambitious Beginners who want to try their hand (we enable rental equipment 

at the time of the Congress - just let us know before). 

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM ? 

  

To wydarzenie łączy wiedzę i praktykę. Kierowane jest przede wszystkim do 

 Linergistek, Specjalistów, oraz Trenerów pragnących poszerzyć 

horyzonty o trendy obowiązujące w teraźniejszych czasach w Światowej 

Mikropigmentacji, oraz wzbogacić się o ponadczasową wiedzę i 

umiejętności, ale także  

 Kosmetyczek szukających swojej życiowej pasji. 

Sympozjum łączy w sobie Wiedzę z Praktyką, jest otwarte dla wszystkich 

Specjalistów, Partnerów i zainteresowanych Ekspertów, pracujących na 

dowolnym sprzęcie lub też Początkujących pragnących spróbować swoich sił 

(umożliwiamy wypożyczenie sprzętu na czas kongresu). 

 

 

ENG 

PL 

http://www.artispa.org/
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VI SYMPOSIUM & WORKSHOP’S 

PERMANENT & MEDICAL MICROPIGMENTATION 

KORZYŚCI 

 DLA CIEBIE 
 

 

 

  

NEWS  
Thanks to the latest news 
and trends in your industry, you will 
know in which direction to grow 
professionally and how to expand your 
business. 

NOWOŚCI 
Dzięki informacji o nowościach 
 i trendach w Twojej branży, będziesz 
wiedzieć, w którym kierunku rozwijać 
się zawodowo i jak rozwinąć swój 
biznes. 

 
DEVELOPMENT OPPORTUNITIES 
 You will learn what techniques 
Permanent and Medical, 
micropigmentation can gain popularity 
among your customers and also what 
treatments are most profitable. 

 
MOŻLIWOŚĆI ROZWOJU 
Dowiesz się, jakie techniki 
mikropigmentacji medycznej i estetycznej 
będą cieszyły się największym 
zainteresowaniem Twoich klientów i na 
czym możesz w przyszłości najwięcej 
zarobić. 
 

KNOWLEDGE & TECHNIQUES 
During the Symposium you go through all 
the steps essential for micropigmentation 
specialist, from the tips and knowledge 
about the selection of shapes and colors, 
through a unique knowledge of the 
pigments of their behaviour in the skin, 
the psychological ground medical 
micropigmentation and its techniques, 
the latest developments in permanent 
make-up eyebrows eyelids and lips. 
This will allow you to provide services 
to customers at an even higher level. 
 

WIEDZA I TECHNIKI  
W trakcie Sympozjum przejdziesz przez 
wszystkie etapy istotne dla linergisty, od 
wskazówek i wiedzy o doborze kształtów i 
kolorów, poprzez unikatową wiedzę o 
pigmentach ich zachowania w skórze, 
psychologicznego podłoża medycznej 
mikropigmentacji i jej technik, do 
najnowszych osiągnięć makijażu 
długotrwałego brwi, powiek i ust. 
To pozwoli Ci świadczyć usługi dla 
klientów na jeszcze wyższym poziomie. 
 

BUSSINES MEETING 
Symposium is a great opportunity to 
establish new business relationships and 
get instructions directly from the 
International Expert - Practitioners. This 
will allow you to gain a competitive 
advantage in the market 
 

SPOTKANIE BIZNESOWE  
Sympozjum to wspaniała okazja do 
nawiązania nowych relacji biznesowych 
oraz uzyskania wskazówek wprost od 
Międzynarodowych Ekspertów – 
Praktyków. To pozwoli Ci uzyskać 
przewagę konkurencyjną na rynku 
 

PROFITABLE  INVESTMENT 
The investment in the symposium and 
Masterclass will return you after just a few 
treatments, and the next few months 
you can earn much more! 

DOCHODOWA INWESTYCJA  
Inwestycja w Sympozjum i  Treningi 

zwróci Ci się już po kilku zabiegach, a 
przez najbliższe miesiące możesz 
zarobić znacznie więcej! 

1 

3 

BENEFITS 

 FOR YOU 

2 

4 

5 
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VI SYMPOSIUM & WORKSHOP’S 

PERMANENT & MEDICAL MICROPIGMENTATION 

VI SYMPOSIUM THE  INITIAL PLAN / AGENDA VI SYMPOZJUM 
  (SUBJECT TO SLIGHT CHANGES / MOŻE ULEC NIEWIELKIEJ ZMIANIE)  

SATURDAY/SOBOTA  15.10.2016  
8:00 – 8:45 Registration/Rejestracja  

9:00 – 9:15 Welcome/Powitanie 

9:15 – 10:00 ELIZABETH FINCH HOWELL (USA) - “My MICROPIGMENTATION STORY” 

10:00 – 11.45 
LESLEY DE DECKER (Belgium) Workshop -  
- Best choice of  NEEDLES INMEDICAL AND PMU MICROPIGMENTATION 

12:00 – 13:00 
IWONA MARCINIAK (Poland) 
- Workshop – PIGMENTS COLOR THEORY and CAMOUFLAGE TECHNIQUES  

13:00 – 14:00 Anestetics and their right use 

14:00 – 15:00 LUNCH 

15:00 – 15:45 
KAROLINA WIDZICKA - Intimate difficult issues - 
GYNECOLOGICAL MICROPIGMENTATION 

16:00 – 19:00 ADI SCHENDEL (Israel) - Life Show - SCALP MICROPIGMENTATION 

 

SUNDAY/NIEDZIELA 16.10.2016  
9:00 – 10:00 OLAF TABACZYŃSKI (Poland) - EYESHADOWS  CHOICE - COLOR THEORY 

10:00 – 12:00 
VALENTINA TECCHIO (Italy) 
Workshop – CAT EYES - EYESHADOWS TECHNIQUES 

12:00 – 14:00 ANNA DEMINA (Russia) Workshop - 3D POWDER EYEBROWS    

14:00 – 15:00 LUNCH 

15:00 – 17:00 HRISTINA SAVIĆ (Serbia)- Workshop – SENSUAL LIPS 

19:00 – 23:00 GALA DINER & UNIQUE MICROPIGMENTATION SPECIALISTS MEETING 

MONDAY/PONIEDZIAŁEK 17.10.2016 

9:00 – 11:00 
JULIA WINNER (Russia) – Workshop - Unique HYBRID EYEBROWS -
hair method and shadow show    

11:00 – 13:00 
LIUCIJA PENKAUSKIENE (Lithuania) – Workshop – Master MICROBLADING 
technique 

13:00 – 14:00 LUNCH 

14:00 – 16:00 KATARZYNA PAWŁOWSKA (Poland) – Workshop – OMBRE LIPS 

16:00 – 17:30 
IWONA MARCINIAK & LENA ROMANOWSKA (Poland) - Life Show – 
CORRECTIVE MICROPIGMENTATION and LASER TATOO REMOVAL    

17:30 GUESTS PRAISE AND GOODBYE TILL NEXT YEAR  

 

 

 

Lectures and Workshops are translated into English and Polish 

Wykłady i Workshopy są tłumaczone na język polski i angielski 

 

 ENG PL 

http://www.artispa.org/


 
 

 
    

15-17.10.2016    POLAND  

   TORUŃ HOTEL BULWAR   

    
  

 
 

 www.artispa.org    /       www.artispa.net 6 

VI SYMPOSIUM & WORKSHOP’S 

PERMANENT & MEDICAL MICROPIGMENTATION 

  

Meet with professionals, 

grasp knowledge from them, and train  

your skills under their supervision.   

 
Coming soon for you in Poland, the Super Class 

International Coaches, the Masters and 

Specialists: 
 

 

Spotkaj się ze specjalistami, 

 chwytaj od nich wiedzę 

 i trenuj pod ich okiem umiejętności. 

 
Już wkrótce dla Ciebie w Polsce Wspaniałej 

Klasy Polscy i Międzynarodowi Trenerzy, 

Mistrzowie i Fachowcy: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓWCY I  TRENERZY SPEAKERS & TRAINERS  

TRENERZY 

http://www.artispa.org/
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VI SYMPOSIUM & WORKSHOP’S 

PERMANENT & MEDICAL MICROPIGMENTATION 

REGISTRATION       ZGŁOSZENIE

Don’t miss this unique opportunity 
Sign Up today 

(the numer of participants is limited) 
 

Participation in the VI SYMPOSIUM 
and MASTERCLASSES provide the order of 

applications in combination  
with confirmation of payment: 

  
1. FILL out the a REGISTRATION FORM 
2. Make PAYMENT via PayPal 

(artiderm@gmail.com) 
or bank account specified in the Registration 
Form 

3. SEND the a Registration Form and Payment 
Confirmation to the email address: 
biuro@artispa.pl 

 

Nie strać tej wyjątkowej okazji 
Zapisz się już dziś 

(ilość uczestników ograniczona) 
  

O uczestnictwie w VI SYMPOZJUM 
 i MASTERCLASS decyduje kolejność zgłoszeń 

w połączeniu z potwierdzeniem wpłaty: 
  
 
1. Wypełnij Kartę Zgłoszeniową 
2. Dokonaj opłaty za pomocą PayPal 

(artiderm@gmail.com) 
lub na Konto Bankowe podane w Karcie 
Zgłoszeniowej  

3. Prześlij kartę zgłoszeniową oraz 
potwierdzenie opłaty na adres mailowy: 
 biuro@artispa.pl

PRICE: 
  

15-17 October 2016 - 3 days Symposium  
with exceptional trainings: 
 
800€ netto  (with NIP EU) 

We accept applications till 7 October 2016 
  

Price Discount on payment and the registration: 
 
before 30 July 2016: 
550 € netto  (with NIP EU) 

 
before 30 August 2016: 
650 € netto  (with NIP EU) 

 
Symposium Price include - 3 full days knowldege 
and workshops on trainings materials, Gifts from 
Sponsors, disposable products for training,  
Diplomas of participation in the Symposium 
and trainings, diners, coffie brakes, 
Gala Diner - Unique Evening Meeting with 
Micropigmentation Specialists  
16 October 2016 

CENA: 
  

15-17 Października 2016 - 3 dni Sympozjum 
z wyjątkowymi treningami: 
  
800€ netto   lub 3480 zł netto/4280zł brutto 
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 Października 2016 
  

Promocyjna cena przy zgłoszeniu i wpłacie: 
 
do 30 lipca 2016: 
550 € netto  lub 2400zł netto/2952 zł brutto 
 
do 30 sierpnia 2016: 
650 € netto lub 2850zł netto/3500 zł brutto 

 

Opłata Sympozjalna zawiera - pełen udział 
w 3 dniach Sympozjum połączonego z workshopami 

na skórkach, Materiały Informacyjne, Prezenty od 

sponsorów, Jednorazowe produkty treningowe,  

Dyplomy uczestnictwa w Sympozjum i treningach, 
posiłki oraz Gala Diner Wyjątkowe Spotkanie 

Specjalistów  Mikropigmentacji  

w dniu 16 Października 2016

 

http://www.artispa.org/
mailto:biuro@artispa.pl

