Akademija Studio Lepota z dodatnimi, novimi prostori
Slovenskobistriško podjetje Akademija Studio Lepota je v soboto, 26. marca slovesno odprlo nove
prostore, v katerih bo specializirana učilnica za pedikuro.
Akademija Studio Lepota je v Sloveniji uveljavljeno podjetje, ki že 20 let soustvarja slovenski trg
manikire in pedikure. Poleg zastopanja in prodaje vrhunskih svetovnih znamk kozmetičnih izdelkov in
vrhunske salonske ponudbe za svoje stranke, se že 20 let ukvarjajo tudi z izobraževanjem in
usposabljanjem manikerk in pedikerk, prirejajo pa tudi edino mednarodno tekmovanje v oblikovanju
nohtov v Sloveniji NAIL DESIGN.
Ob 20-letnici delovanja so svoje prostore povečali za novo, specializirano učilnico za pedikuro, ki je
velika 55 m2 in opremljena s sodobno pedikersko opremo. Hkrati jo bo lahko uporabljalo 10 tečajnic.
»Pri nas je doslej opravilo preverjanje za nacionalno poklicno kvalifikacijo maniker ali pediker že več
kot 300 kandidatk, v naših učilnicah se je v teh dveh poklicih urilo že več kot dva tisoč tečajnic,«
poudarja direktorica Akademije Studio Lepota in edukatorka Mojca Janežič in dodaja: »V novi
specializirani pedikerski učilnici bomo zdaj lahko predajali še več poglobljenega specializiranega
znanja s področja PEDIKURE, nege nog in masažnih tehnik.« Prav tako so tudi razširili ekipo
predavateljev, ki bodo s svojimi strokovnimi znanji in dolgoletnimi izkušnjami na svojem področju
sodelovali v Šoli za manikerke in pedikerke.
Akademija Studio Lepota soustvarja tudi slovenske standarde na področju nege telesa. »Mi smo tisti,
ki smo organizirali sploh prvo tekmovanje, priredili pravila za slovenski prostor, iz našega tekmovanja
izvira tudi državno šolsko tekmovanje Z znanjem do lepote, katerega soorganizator smo zadnjih 7 let,
tudi sami še vedno organiziramo tekmovanja in razne dogodke, ko povabimo tudi zunanje
predavatelje ter priznane edukatorje z vsega sveta,« še pojasnjuje Janežičeva.
Častna gostja sobotnega odprtja novih prostorov v Akademiji Studio Lepota je bila Zlatka Brodie, brez
katere ne bi bilo Akademije studio lepota, niti manikira ne bi bila na tako visokem nivoju, kot je.
Zlatka Brodie je zaslužna tudi za prva tekmovanja in prva izobraževanja v Sloveniji.
Ob letošnji 20. obletnici poslovanja bodo do konca leta pripravili še nekaj aktivnosti, vse pa so
namenjene doseganju poslovne odličnosti, zadovoljstvu strank in udeleženk njihovih tečajev,
usposabljanj in izobraževanj.

Slika 1: Ob odprtju nove pedikerske učilnice

Slika 2: V novi pedikerski učilnici se bo hkrati lahko urilo 10 pedikerk

