
ΠέμΠτη 08/06
18.00-20.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Η έλένη τσολάκη παρουσιάζει τα πιο hot ρούχα & αξεσουάρ 
για να δημιουργήσετε Glam 80s σύνολα που θα μείνουν 
αξέχαστα.

Παρασκέυη 09/06
17.00-19.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Η Όλγα Φαρμάκη προτείνει must-have κομμάτια για να 
συνθέσετε τα πιο τέλεια Athleisure καλοκαιρινά looks.

19.00-21.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Η σάσα σταμάτη αναλύει το fashion trend French Riviera 
Stripes και προτείνει key-pieces για να το πετύχετε.

σαββατο 10/06
12.00-14.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Η τζένη μελιτά συγκεντρώνει hot shorts και μίνι φούστες, 
Τ-shirts, πουκάμισα, αθλητικά και ρετρό sneakers και δίνει ιδέες 
πώς να υιοθετήσετε σωστά το fashion trend L.A. Cool. 

14.00-16.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Η κατερίνα Ζαρίφη εμπνέεται από τις τάσεις του καλοκαιριού, 
δίνει πρακτικές συμβουλές για σέξι Summer Curves και 
προτείνει σύνολα που κολακεύουν τη σιλουέτα σας.

Δέυτέρα 12/06
15.00-17.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Oι hair experts του We Love Hair εφαρμόζουν στα μαλλιά σας 
τα κορυφαία hair trends του καλοκαιριού.

17.00-19.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Αν είστε καλεσμένη σε καλοκαιρινό γάμο, η μυρτώ κάζη του 
bridal magazine Yes I Do σας προτείνει τα πιο ταιριαστά 
φορέματα & αξεσουάρ για να λάμψετε.

19.00-21.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Η Άννα Πρέλεβιτς δημιουργεί σύνολα βασισμένα στο hot fash-
ion trend αέρινα Φορέματα και παρουσιάζει τα dos & don’ts 
για ακόμη πιο stylish καλοκαιρινά mix ’n’ match. 

τρίτη 13/06
15.00-17.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Oι hair experts του We Love Hair εφαρμόζουν στα μαλλιά σας 
τα κορυφαία hair trends του καλοκαιριού.

17.00-19.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Η Δάφνη καραβοκύρη συγκεντρώνει όλα τα urban style tips 
για το φετινό καλοκαίρι και μας μυεί στο θαυμαστό κόσμο του 
Skater’s Urban Fashion.

τέταρτη 14/06
15.00-17.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Oι hair experts του We Love Hair εφαρμόζουν στα μαλλιά σας 
τα κορυφαία hair trends του καλοκαιριού.

19.00-21.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Ο αντίνοος αλμπάνης προτείνει τα κορυφαία καλοκαιρινά 
αντρικά σύνολα καθώς και τα items για τα πιο κομψά  
Summer Menswear looks.

ΠέμΠτη 15/06
15.00-17.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Oι hair experts του We Love Hair εφαρμόζουν στα μαλλιά σας 
τα κορυφαία hair trends του καλοκαιριού.

19.00-21.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

H ίλένια ουίλιαμς παρουσιάζει πώς να φορέσετε φέτος τα 
αγαπημένα σας jeans στο All New Denim και δίνει ιδέες για 
denim looks με παντελόνια, φούστες, φορέματα και τζάκετ.  

Παρασκέυη 16/06
15.00-17.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Oι hair experts του We Love Hair εφαρμόζουν στα μαλλιά σας 
τα κορυφαία hair trends του καλοκαιριού.

19.00-21.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Η κατερίνα Γκαγκάκη, σε ένα ειδικό fashion session, μας μιλάει 
για το φεμινισμό στη μόδα και δίνει tips πώς να κάνετε το 
Power Dressing που σας ταιριάζει.

σαββατο 17/06
12.00-13.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Fashion Show: Beachwear Catwalk!. Fashion models φοράνε 
ρούχα και αξεσουάρ από τα καταστήματα του The Mall Athens 
και προτείνουν τα πιο τέλεια looks για την παραλία. 
(Bonus: Live bikini photo-shooting) 

14.00-16.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

H έλιάνα Χρυσικοπούλου παρουσιάζει τα πιο τέλεια Kids 
Fashion ρούχα και αξεσουάρ για στιλάτα παιδιά.

Δέυτέρα 19/06
15.00-17.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Oι hair experts του We Love Hair εφαρμόζουν στα μαλλιά σας 
τα κορυφαία hair trends του καλοκαιριού.

19.00-21.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Η έυαγγελία τσιορλίδα εμπνέεται από τις επερχόμενες διακοπές 
και παρουσιάζει τα πιο Beachwear Chic σύνολα. 

τρίτη 20/06
15.00-17.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Oι hair experts του We Love Hair εφαρμόζουν στα μαλλιά σας 
τα κορυφαία hair trends του καλοκαιριού.

17.00-19.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Οι fashion editors του InStyle μοιράζονται στιλιστικά tips για να 
πετύχετε το τέλειο Νavy Chic look.

19.00-21.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Οι fashion editors του InStyle δίνουν στιλιστικές ιδέες 
δημιουργώντας μοναδικούς συνδυασμούς με βάση  
τα κορυφαία Jeans της σεζόν.

τέταρτη 21/06
15.00-17.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Oι hair experts του We Love Hair εφαρμόζουν στα μαλλιά σας 
τα κορυφαία hair trends του καλοκαιριού.

19.00-21.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Οι fashion editors του InStyle δίνουν στιλιστικές ιδέες σε ένα 
swimwear special session με βάση τα κορυφαία trends της σεζόν.

ΠέμΠτη 22/06
15.00-17.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Oι hair experts του We Love Hair εφαρμόζουν στα μαλλιά σας 
τα κορυφαία hair trends του καλοκαιριού.

17.00-19.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Η κλέλια Πανταζή επιλέγει τα αγαπημένα της Shoes & Bags 
και προτείνει ρούχα και τρόπους για να δημιουργήσετε ακόμη 
πιο ολοκληρωμένα καλοκαιρινά σύνολα. 

Παρασκέυη 23/06
15.00-17.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Oι hair experts του We Love Hair εφαρμόζουν στα μαλλιά σας 
τα κορυφαία hair trends του καλοκαιριού.

17.00-19.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Η τόνια σωτηροπούλου συστήνει το hot fashion trend New 
Minimal και παρουσιάζει όλα τα must-have κομμάτια  
για να το υιοθετήσετε σωστά.

19.00-21.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Η μαίρη συνατσάκη, brand ambassador του Ladylike.gr, δίνει 
συμβουλές πώς να υιοθετήσετε το hot fashion trend Floral.

σαββατο 24/06
12.00-16.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Live Photoshooting: Be a fashion icon!. Φωτογραφηθείτε 
από τους φωτογράφους μόδας του InStyle με τα πιο stylish 
αξεσουάρ και πάρτε επιτόπου τη φωτογραφία σας. (Mπείτε στα 
TheMallAthens.gr & InStyle.gr και κλείστε το ραντεβού σας.)

14.00-16.00 
EΠΙΠΕΔΟ 1

Η Έβελυν καζαντζόγλου παρουσιάζει όλους τους stylish 
τρόπους για να πετύχετε το τέλειο Summer Boho look.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ           ΕκδΗλΩσΗ                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ           ΕκδΗλΩσΗ                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ           ΕκδΗλΩσΗ                                

#SummerFashionSummerBeauty#TheMallAthens #InStyleGreece


