
 

 
 

 

 

 
 
 

 
Η Aveda ιδρύθηκε το 1978 στη Μινεάπολη και καινοτομεί σε βοτανικές τεχνολογίες, 
συνδυάζοντας τις αρχές της σύγχρονης επιστήμης και της Αγιουρβέδα, της αρχαίας 
ινδικής θεραπευτικής παράδοσης, για να αναπτύξει προϊόντα για τα μαλλιά, την 
επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος για επαγγελματίες και καταναλωτές. 
Επίσης προσφέρει ένα ολοκληρωμένο μενού υπηρεσιών που συνδυάζονται με 
χαλαρωτικές τελετουργίες για ολιστική ομορφιά. 

 

 
 
Τα προϊόντα της παράγονται με 100% αιολική ή ηλιακή ενέργεια, από αγνά λουλούδια και 
βότανα και συστατικά που δημιουργούνται με σεβασμό προς τη Γη και συσκευάζονται σε 
ανακυκλωμένες συσκευασίες.  
 
Η μάρκα πρωτοστατεί στην βιώσιμη καινοτομία στο χώρο της ομορφιάς εδώ και 
δεκαετίες. Η Aveda ήταν cruelty-free από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της το 1978 και 
πλέον όλα τα προϊόντα της παγκοσμίως είναι 100% vegan! Ήταν η πρώτη εταιρία το 1989 
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που υπέγραψε το Ceres Principles – μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που κινητοποιεί τις 
εταιρίες για την κλιματική αλλαγή, τα αποθέματα νερού και άλλες προσκλήσεις 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας – και η πρώτη εταιρία ομορφιάς που χρησιμοποιεί 100% 
την αιολική ενέργεια στην κεντρική μονάδα παραγωγής της.  
Τον Ιούνιο 2020 η Aveda παρουσίασε στα κεντρικά της γραφεία μία ηλιακή εγκατάσταση 
900kW σε μία έκταση 14,5 στρεμμάτων, η οποία παρέχει πάνω από το 50% των ετησίων 
ενεργειακών αναγκών για την παραγωγή, ενώ το υπόλοιπο 50% καλύπτεται από την 
αιολική ενέργεια. Αυτή η εγκατάσταση αντισταθμίζει πάνω από 1.100 μετρικούς τόνους 
CO2 ετησίως. 
 
ΟΙ 5 ΑΞΙΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΑΣ 

1. Χρησιμοποιεί συστατικά φυσικής προέλευσης 
2. Cruelty Free - Δεν κάνει ποτέ δοκιμές σε ζώα και είναι VEGAN 
3. Smells like Aveda – Αγνά αρώματα λουλουδιών & φυτών 
4. Περιβαλλοντική Ευθύνη – παραγωγή με 100% αιολική ενέργεια 
5. Συσκευασίες από ανακυκλωμένα υλικά  

 
® Γιατί RESTART- GREEN START 

Η εποχή απαιτεί δυνατές ιδέες και δυνατές ομάδες, άμεση και επικερδή υλοποίηση, όραμα 
για το μέλλον και ευελιξία στο παρόν. Το κομμωτήριο του μέλλοντος είναι πράσινο, vegan, 
ολιστικό, γεμάτο διαφορετικές τελετουργίες, υψηλής τέχνης και αισθητικής και, φυσικά, 
καλύπτει διαφοροποιημένες ανάγκες ομορφιάς- από την κορυφή ως … την ψυχή! 
 
Η Aveda δημιουργήθηκε από κομμωτή για κομμωτές, για τον πλανήτη, για τον 
άνθρωπο, με συνθέσεις φυσικές και υψηλής επαγγελματικής απόδοσης, vegan, χωρίς 
πειράματα σε ζώα. Η Aveda εδώ και 43 χρόνια νοιάζεται για τον κόσμο στον οποίο ζούμε: 
από το 1978 δημιουργούμε για τον κομμωτή, τον επισκέπτη και τον πλανήτη μοναδικά 
φυσικά προϊόντα επαγγελματικής απόδοσης για τα μαλλιά, το πρόσωπο, το σώμα και τον 
ολιστικό τρόπο ζωής. 
 

® Τι θα πει Holistic Beauty Mentality 
Η εποχή αλλάζει, όλοι αναζητούν τη δύναμη της φύσης! Οι επισκέπτες του κομμωτηρίου 
δεν αναζητούν μόνο την τέχνη αλλά ΚΑΙ την εμπειρία: φυσικές συνθέσεις, αυθεντικές 
αισθήσεις, καλλιτεχνικό αποτέλεσμα σε περιβάλλοντα φυσικά, πράσινα, ανθρώπινα που 
προάγουν το ευ ζην.  
 
Τα δώρα της AVEDA προς τον νικητή του διαγωνισμού θα είναι τα εξής:  
Ο νικητής του διαγωνισμού κερδίζει: 
 

• RESTART- GREEN START αναμόρφωση του κομμωτηρίου σου (retail 
tower και backwash ή color bar). 

• Διεύρυνση των επικερδών δραστηριοτήτων:  

 



o VEGAN Color Bar + B/B + Nail Spa (*όταν γίνεται να εφαρμοστεί) + 
Retail Bar AVEDA 

o Παροχή εκπαιδεύσεων : VEGAN Aveda color, Aveda B/B, Aveda 
retail, Aveda Nail Spa 

o Παροχή business counseling  
o Καλλιτεχνική έμπνευση, τεχνικές, trends και έμπνευση από μια 

τεράστια παγκόσμια ομάδα Hair Artists που αλλάζουν τον 
κομμωτικό κόσμο 

o Προτάσεις & μενού για συμπληρωματικές, ολιστικές, υπηρεσίες 
προς τον επισκέπτη | Holistic Beauty: treatments, rituals, 
aromatherapy, vegan  

 
® Ακολουθήστε μας:  

 
Facebook: https://www.facebook.com/avedagreece 
Instagram: https://www.instagram.com/aveda_greece/ 
Website: https://www.aveda.gr/ 
 

® Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μας, επικοινωνήστε στο: 
hello@hairspectrum.gr 

 
 


