
Πρόγραμμα 20/03-21/03
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/03

ΤΡΙΤΗ 21/03

ΤΡΙΤΗ 21/03

Kεντρικό stage, ισόγειο 

Oι fashion editors του InStyle επιλέγουν τα κορυφαία 
πουκάμισα της σεζόν και δίνουν ιδέες πώς να τα συνδυάσετε

18.00 - 20.00

alert
Shirt

Kεντρικό stage, ισόγειο 

Η ομάδα του GeorGios DouDessis 
μεταμορφώνει τα µαλλιά σας σύμφωνα 
με τα hair trends των fashion catwalks

Kεντρικό stage, ισόγειο 

Η ομάδα του GeorGios DouDessis 
εφαρμόζει στα νύχια σας τα σχέδια και 

τα χρώματα της άνοιξης

1ος όροφος

Tumbao FiTness & 
Dance session με άρωμα  

Βενεζουέλας από το δημιουργό 
του Tumbao, Pedro santana

14.00 - 16.00 16.00 - 18.00

17.00 - 18.00

2ος όροφος

Μediterranean Flavors: 
Άρωμα Μεσογείου από το βραβευμένο 

σεφ Γιώργο Ιωάννου

19.00 - 20.00

Τα καταστήματα που θα πάρουν μέρος στο «Shirt Alert» είναι: 
attica, Lacoste, La martina, nara camicie, oxford company

Δηλώστε συµµετοχή στο site του Trends We Love μέσω των InStyle.gr & GoldenHall.gr
 για να λάβετε μέρος στην κλήρωση για ένα κούρεµα από τον ίδιο το Γιώργο Δουδέση

Δηλώστε συµµετοχή στο site του Trends We Love 
μέσω των InStyle.gr & GoldenHall.gr και κερδίστε διπλές προσκλήσεις 

για να απολαύσετε γεύσεις Mεσογείου



Πρόγραμμα 22/03
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/03

Δηλώστε συµµετοχή στο site του Trends We Love μέσω των InStyle.gr & GoldenHall.gr  
για να λάβετε μέρος στην κλήρωση για ένα κούρεµα από τον ίδιο το Γιώργο Δουδέση

Δηλώστε συµµετοχή στο session της αρεσκείας σας στο site του Trends We Love µέσω των instyle.gr & GoldenHall.gr 
και κερδίστε διπλές προσκλήσεις για μία personal shopping εμπειρία στις νέες τεχνολογίες

Δηλώστε συµµετοχή στο site του 
Trends We Love μέσω των InStyle.gr 
& GoldenHall.gr και κερδίστε διπλές 

προσκλήσεις για μία personal shopping 
εμπειρία στις νέες τεχνολογίες

Δηλώστε συµµετοχή στο site του Trends We 
Love μέσω των ΙnStyle.gr & GoldeHall.gr και 
κερδίστε διπλές προσκλήσεις για το session

Δηλώστε συµµετοχή στο site του 
Trends We Love μέσω των InStyle.gr 
& GoldenHall.gr και κερδίστε διπλές 
προσκλήσεις για να γευτείτε τo μενού 

υψηλής γαστρονομίας

Δηλώστε συµµετοχή στο site του 
Trends We Love, μέσω των InStyle.gr 
& GoldenHall.gr και κερδίστε διπλές 
προσκλήσεις για το cocktail session 

με τoν κορυφαίο mixologist

Ισόγειο 

Γνωρίστε τις μοναδικές γεύσεις 
και θρεπτικά συστατικά 
του carpo energy mix 

από την Μαριλού Παντάκη 
(Madame Ginger)

Kεντρικό stage, ισόγειο 

Η ομάδα του 
GeorGios DouDessis 

μεταμορφώνει τα µαλλιά σας 
σύμφωνα με τα hair trends 

των fashion catwalks

Kεντρικό stage, ισόγειο 

Η ομάδα του 
GeorGios DouDessis 
εφαρμόζει στα νύχια σας 
τα σχέδια και τα χρώματα 

της άνοιξης

14.00 - 16.00 14.00 - 16.00 16.00 - 18.00

Ισόγειο 

Ανακαλύψτε τα ανοιξιάτικα  
best buys σε ήχο και εικόνα 

(group A)

1ος όροφος

 Γνωρίστε τον κόσμο της apple 
και τα κορυφαία design tech 

αντικείμενα (group A)

Ισόγειο 

Ανακαλύψτε τα ανοιξιάτικα  
best buys σε ήχο και εικόνα 

(group B)

18.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 19.30

1ος όροφος

Γνωρίστε τον κόσμο 
της apple και τα κορυφαία 

design tech αντικείμενα 
(group B)

19.30 - 20.00

2ος όροφος

Degustasion menu: 
Υψηλή γαστρονομία στα 

καλύτερά της σε ένα γευστικό 
step by step menu από τον 

chef του Pastis

1ος όροφος

Τα μυστικά του negroni cocktail 
από τον Μανώλη Λυκιαρδόπουλο 

(ιδιοκτήτη / head bartender του 
odori Vermuteria di atene, 

Global Winner Martini Grand Prix 
2016 & Greek World Class Bartender 

of the Year 2015 )

19.00 - 20.00 19.00 - 20.00



Πρόγραμμα 
23/03-24/03

ΠΕΜΠΤΗ 23/03

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/03

preciouS
my

Ισόγειο 

art De La Table από την event 
planner & deco expert

Πέγκυ Σιµιτζή
(14.00-15.00: Live session)

14.00 - 21.00

Kεντρικό stage, ισόγειο 

Φορέστε πολύτιµα κοσµήµατα 
και φωτογραφηθείτε από τους 

φωτογράφους μόδας του instyle

18.00 - 20.00

1ος όροφος

art De La Table από την event 
planner & deco expert 

Πέγκυ Σιµιτζή
(14.00-15.00: Live session)

Ισόγειο 

Coffee cocktails 
& more

Kεντρικό stage, ισόγειο 

Kids Fashion Photoshooting: 
Τα πιο stylish παιδικά σύνολα της άνοιξης 

σε ένα μεγάλο event για μαμάδες & παιδιά

14.00 - 21.00 16.00 - 18.00 18.00 - 20.00

Μετά το shooting, κάθε λήψη εκτυπώνεται 
σε ειδικό χαρτί ως αναμνηστικό και αποστέλλεται 

επιτόπου στο email σας ή στα προσωπικά σας 
social media

Μετά το shooting, κάθε λήψη εκτυπώνεται 
σε ειδικό χαρτί ως αναμνηστικό και αποστέλλεται 

επιτόπου στο email σας ή στα προσωπικά σας 
social media

fashion
KiDS

Τα καταστήματα που θα πάρουν μέρος στο «MY PRECIOUS» είναι: 
attica, anatol, i-D, ilias Lalaounis, Kessaris,  Liana Vourakis, 

Links of London, Pentheroudakis

Στο Kids Fashion συμμετέχουν τα εξής καταστήματα: benetton, 
DPam (Du Pareil au même), Frattina, Gap Kids, Lapin, Lapin 
bebe, milkshakes and Dreams, Petit bateau, sugar & spice


