
Αναζητούμε έναν ταλαντούχο επαγγελματία, 
ως ambassador για την  ALFAPARF MILANO στην Ελλάδα.               
Μήπως είσαι εσύ;

Επίσημος Διανομέας της ALFAPARF 
MILANO στην Ελλάδα

A special project                           
in collaboration with



Ποιο είναι το ζητούμενο;

Ήρθε η ώρα να μεγαλώσουμε την 
οικογένεια της ALFAPARF MILANO!
Να αναπτύξουμε νέα ταλέντα και 
influencers στα κοινωνικά δίκτυα στην 
Ελλάδα, σε μια πρωτοβουλία με την 
ALFAPARF MILANO και την MOD 
Academy.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 4 
φάσεων 18 ημερών συνολικής 
διάρκειας.



Τι σημαίνει να γίνεις 
ambassador μιας μάρκας? 
Ο ρόλος ενός τοπικού ambassador είναι να 
αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μια μάρκα 
και μια εταιρεία σε μια σειρά από τοπικές 
δραστηριότητες όπως σεμινάρια, shows, 
collections’ developments, photo shootings
και interviews. Μέσα από τα δικά του/της 
social networks θα πρέπει να προωθεί τη 
μάρκα και τις διάφορες δραστηριότητές της 
και να αυξήσει τον αριθμό των followers. 
Έτσι, ο τοπικός ambassador θα βοηθάει 
στο να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα της 
μάρκας και να προσφέρει στους 
καταναλωτές μια αξιομνημόνευτη 
προσωπική ή διαδικτυακή εμπειρία.



Απαιτήσεις.
Τι χρειάζεται να διαθέτετε;
10 βασικά χαρακτηριστικά:

 Πελάτης ALFAPARF MILANO 
 Γνώση Αγγλικών
 Άριστα cut and styling skills 
 Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας 
 Δραστηριότητα και με ακόλουθους στα  

τοπικά κοινωνικά δίκτυα  
 Ταλέντο
 Εξοικείωση με stage και backstage

management
 Διαθεσιμότητα και επιμονή 
 Επαγγελματισμό και αξιοπιστία 
 Κίνητρο 



ΚΥΚΛΟΣ



 Προεπιλογή 10 Ιουνίου 2021
 Entry test: Μιλάνο, 11-13 Ιουλίου 2021 

Πρόγραμμα- σημαντικές 
πληροφορίες 

Block #1: Ρώμη, 19-23 Σεπτέμβριου 2021 
Ικανότητές επικοινωνίας και οργάνωσης 
Stage και backstage management 

Block #2: Ρώμη, 13-17 Φεβρουάριου 2022 
Λεξιλόγιο και ιστορία της μόδας 
Πρωτοπορία, υποκουλτούρες, τέχνες και 
cinema

Block #3: Ρώμη, 15-19 Μάιου 2022  
Πώς να φτιάξεις μια collection από ανάλυση 
τάσεων στην ιδέα και στο γύρισμα 



Προεπιλογή 
Deadline: 10 Ιουνίου 2021 
Θα συμμετάσχουν μέχρι 2 στυλίστες ανά 
χώρα

Απαιτήσεις : 

• Βιογραφικό 
• Instagram Profile 
• Facebook page or profile 
• Μέχρι 10 εικόνες από τη προσωπική 
δουλειά 

• Video από show ή έκθεση

Όλα τα παραπάνω είναι υποχρεωτικά 



Entry Test
Μιλάνο, 11-13 Ιουλίου 2021 

Όλοι οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα προσκληθούν
στο ALFAPARF MILANO Academy, όπου θα 
γνωρίσουν τους MOD stylists, Emanuele Vona και 
Oni Quadrino, μαζί με την ομάδα APM Education. 

Κατά τη διάρκεια αυτή της 3μερης συνεδρίασης, 
έπειτα από μια προσωπική παρουσίαση, οι 
υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε ένα entry test το 
οποίο σκοπεύει στην αξιολόγηση των παρακάτω 
δεξιοτήτων:  
Γνώσεις των προϊόντων ALFAPARF MILANO
Color approach, section, mixing 
Αξιολόγηση στην τεχνική δεξιότητα κουρέματος
Αξιολόγηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
Ικανότητα δουλειάς και συνεργασίας σε μια 

ομάδα 



Αποδοχή στο επίσημο 
πρόγραμμα του MOD
Academy
Έπειτα από το 3ημερο entry session στο Μιλάνο 
θα επιλέγουν 12 στυλίστες από όλες τις 
υποψήφιες χώρες. 

Τα ταλέντα θα προσκληθούν στο MOD Academy
στη Ρώμη για ένα 3-step πρόγραμμα με στόχο 
την εξέλιξη των γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε 
να γίνουν πιστοποιημένοι τοπικοί ambassadors
και social influencers. 
Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε 3 blocks των 
5 ημερών. 
Όλες οι ημέρες θα περιλαμβάνουν πρακτικές 
ασκήσεις και demo sessions. 



2 Μεγάλα Ταλέντα…             
για τα νέα ταλέντα

ΜΟD as Modernist.

Το MOD δημιουργήθηκε από τους 
freelancers Emanuele Vona και Oni
Quadrino το 2000.                              
Έχουν ανοίξει την δικιά τους ακαδημία 
στην Piazza di Spanga στη Ρώμη και 
έχουν συνεργαστεί με περιοδικά όπως 
(Vogue, VanityFair, GQ κα.)  και με 
στυλίστες και μάρκες  όπως Roberto
Cavalli, Burberry, Richmond, Prada, 
Dolce Gabbana και Valentino. 



Block #1 
Ρώμη19-23 Σεπτέμβριου 2021

Επικοινωνιακές δεξιότητές 
• Τι σημαίνει να είσαι δάσκαλος 
• Επικοινωνώ με το κοινό 
• Τεχνικές για να εμπλακείτε και να διευθύνετε 

ανθρώπους 
• Δουλέψτε/αλληλοεπιδράστε με μοντέλα και με 

διερμηνείς 
• Πρακτικές ασκήσεις για προφορική έκθεση 
• Web and social networks (με special guest) 
• Show and backstage management 
• Εγκατάσταση show και σεμιναρίων 
• Διαφορετικά είδη show: σεμινάρια, look and learn, 

hair show 
• Είδος σκηνής: ακαδημία, ξενοδοχείο, θέατρο 
• Προετοιμασία Show block
• Διαχείριση υπηρεσιών: ήχος, ακουστική, video  
• Να παρουσιάζεσαι στη σκηνή και διαχείριση χρόνου  



Block #2
Ρώμη, 13-17 Φεβρουάριου 2022

• Ιστορία και λεξιλόγιο μόδας 
• Γιατί πρέπει να έχεις αυτές τις γνώσεις 
• Ένα καλό προσωπικό λεξιλόγιο 
• Πρωτοπορία και υποκουλτούρες: mods, 

rockabilly/rockers, punk, glam, hip hop
• Τέχνη: κλασική, μοντέρνα, σύγχρονη 
• Ιστορία κοστουμιών. Pret-a-porter 
• Μόδα και cinema 
• Hair fashion secrets (με special guest) 



Block #3
Ρώμη, 15-19Μάιου 2022

Πως να δημιουργήσετε μια collection
Από ανάλυση τάσεων σε concept και στην 
εκτέλεση 
• Γιατί? Τι μήνυμα θέλουμε να περάσουμε 
• Πως η δουλειά στο σετ διαφοροποιείται από 

αυτήν στη σάλα
• Ανάγκες των κομμωτών, εμπορικές ανάγκες
• Από ανάλυση τάσεων σε concept
• Collection brainstorming: θέματα, έρευνα, mood

board, project 
• Studio φωτογραφίας: backstage, lights, 

photographer, make-up artist 
• Working tools 
• Shooting session σε επαγγελματικό studio 
• Make up secrets (με special guest) 



Και μετά… τι θα γίνει? 

Το καινούργιο Ταλέντο θα 
πάρει το πιστοποιητικό στο 
MOD Academy και θα χριστεί 
ambassador της ALFAPARF 
MILANO για την Ελλάδα.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και 
τα 3 block εκπαίδευσης για να λάβει το πιστοποιητικό 
και τον τίτλο.



Επίσημος Διανομέας στην Ελλάδα
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