
KIGSA drauge su parodos "Moters pasaulis 2021"organizatoriais, ilgamečiais asociacijos 

draugais ir partneriais, UAB"Ekspozicijų centras", jau kelinti metai iš eilės kviečia į "Eyelash 

sector Conference Kigsa 2021". 

 

Į programą įtrauktos svarbios, aktualios, informatyvios naudingos, praktinės temos blakstienų 

priauginimo meistrams. Dėkojame lektorėms Santai Gedminei, Agnei Lumpickaitei, Oksanai 

Černiūtei, Anai Kernovič, Aistei Cikanavičei, Juditai Andriuškevičienei, Jolitai Kibišienei ir 

Aurelijai Miliauskaitei už pozityvą, neišsenkančią energiją ir geranoriškumą dalintis savo 

praktinėmis ir teorinėmis žiniomis bei įžvalgomis. 

 10.30 val.-11.00 val. Aurelija Miliauskaitė - "Kaip nepaskęsti rinkoje, išlaikyti ir 

pritraukti  klientus"  

 11.05 val.-12.10 val. Ana Kernovič - "Įvaizdžio kūrimas "Lash art'o" pradžiamokslis" 

 12.10-13.10 val. Inga Steponaitienė - "Kas čempionatuose atneša pergalę?"  

 13.15val.-13.55val. Santa Gedminė - "Nestandartiniai linkiai L, L+, V, M-jų pritaikymas, 

miksavimas"  

 13.55-14.25 val. PERTRAUKA  

 14.30val.-15.10 val. Oksana Černiūtė ir Agnė Lumpickaitė - 

"Dvigubos žinios - viename pranešime. Blakstienų modeliavimas su laminavimu/ Double 

sąvoka, suktukai + priemonės"  

 15.15-16.00val. Judita Andriuškevičienė - "L linkio  stilizavimas, gero išnešiojimo 

taisyklės"  

 16.05-16.35val. Jolita Kibišienė - "Kaip susidirbti  su klijais ir kokius juos pasirinkti?" 

 16.40-17.10 val. Aistė Cikanavičė - "Blakstienų apgaubimo būdai" 

 

Visi dalyviai gaus rėmėjų dovanėles ir vardinius sertifikatus. 

Būtina žinoti, kad visi užsiregistravę meistrai turės atvykę pateikti tuo metu galiojančius 

dokumentus, kurių reikalauja LR vyriausybė/šiuo metu GP/. 

Visiems užsiregistravusiems ir sumokėjusiems bus išsiųsti el.kvietimai. 

 

 

 

 

 

 



Konferencijos vieta - Žalgirio arena, VIP konferencijų salė, O aukštas. 

Konferencijos data - 2021.11.26. 

Konferencijos laikas - 10.30 val. - 17.00.30 val. 

Konferencijos organizatorius - KIGSA 

Partneris - UAB"Ekspozicijų centras" 

Kaina: 

 Kigsa nariams-69eu 

 Ne nariams-89eu 

Registracija būtina! 

 

 

Pavedimą atliekate:  

"Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija" 

Įmonės kodas: 302328949 

A/s: LT86 7300 0101 1566 7128, AB Swedbank 

Mokėjimo paskirtyje įrašyti - už konferenciją. 

 

Registracija vykdoma sekančia tvarka: 

Rašote sms į tel. nr.+37068729463 su tekstu - dalyvauju konferencijoje/lietuvių kalbos šriftu 

parašyti vardą, pavardę/. 

Su jumis po apmokėjimo ir registracijos susisieksime asmeniškai. 

 

Dėkojame, kad esate drauge su Kigsa! 


