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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βιοµηχάνων και ΑντιIροσώIων Αρωµάτων και
Καλλυντικών Iριν αIό ένα χρόνο µετουσίωσε την ιδέα της κας Τιµοθέας
Πατζίκα και την έκανε Iρογραµµατισµό, έρευνα, µελέτη για το τι
Iραγµατικά έχουµε ανάγκη στην οµορφιά ως Έλληνες µε ένα µεγάλο
Iαρελθόν αισθητικής και τέχνης Iου δεχόµαστε µηνύµατα για τα IρότυIα
της οµορφιάς.
Μια σύγχρονη Iρόταση αIό την Ελλάδα, την χώρα Iου γέννησε το κάλλος µε
οIοιαδήIοτε µορφή και συµβάλλει οικουµενικά στην αIενεχοIοίηση της
αναζήτησης του. Σε αυτή την δηµιουργική διαδικασία ήρθαµε σε εIαφή µε
εταιρείες, φορείς, ΥIουργεία για να δηµιουργήσουµε ένα νέο θεσµό µέσα αIό
τον οIοίο θα διαµορφώσουµε τις αξίες και τα ιδανικά της ολιστικής
οµορφιάς.
Στις 30 Μαΐου του 2009 έγινε λαµIρός εορτασµός της Beauty Day 2009 στο
ΖάIIειο Μέγαρο µε χορηγίες εταιριών του Συνδέσµου και την µαζική
συµµετοχή των ανθρώIων της Οµορφιάς.
Για το 2010 Iρογραµµατίσαµε να εορτάσουµε τον νέο θεσµό στις 17
ΣεIτεµβρίου 2010 της Αγίας Σοφίας, Iροστάτιδας της Αισθητικής και
εIιλέξαµε ως χώρο εορτασµού την Πλατεία Συντάγµατος.
∆υστυχώς τα νέα δεδοµένα της οικονοµίας της χώρας µας και της αγοράς µε
την διαµορφούµενη γενικότερη δυσµενή οικονοµική συγκυρία και κοινωνική
κρίση οδήγησαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου να µεταφέρει την
ηµεροµηνία εορτασµού της Ηµέρας Οµορφιάς το 2011.
Παράλληλα και εIειδή θεωρούµε ότι Iραγµατικά η ολιστική οµορφιά όIως
την έχουµε Iεριγράψει στην ∆ιακήρυξη Οµορφιάς αξίζει να Iροβληθεί και
να υιοθετηθεί αIό την Iαραγωγή ως τον καταναλωτή, θα µελετούµε τις
εξελίξεις λαµβάνοντας υI’ όψιν το διαµορφωµένο οικονοµικό και κοινωνικό
Iεριβάλλον και θα Iαίρνουµε τις σχετικές αIοφάσεις.
Η Beauty Day σαν θεσµός Iροάγει την ιδέα του υγιούς ανταγωνισµού της
Iραγµατικής οµορφιάς Iου αντιIροσωIεύει ο φορέας της Οµορφιάς, ο
ΠΣΒΑΚ. Θα διαφυλάξουµε την ιδέα της ως µια µεγάλη κατάκτηση του
Συνδέσµου.
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