wywiad
Mimo, i¿ mamy dopiero pocz¹tek roku, to śmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e ten rok
nale¿y do niej! Wygra³a Mistrzostwa Nail Design Salon Wiosna oraz Polskie Mistrzostwa Modelowania Paznokci Beauty Forum. W mistrzostwach stylizacji paznokci w kraju i za granic¹ bierze udzia³ regularnie i zawsze zdobywa w nich
czo³owe miejsca. Z Joann¹ Nawrock¹ – tegoroczn¹ Mistrzyni¹ Polski Nail Design
w kategorii akryl – rozmawia³a Ewa Woś-Wasilewska.

Joanna Nawrocka
Instruktor abc nailstore international
Instruktor adessa silk eyelashes
Mistrzyni Polski Nail Design 2008, 2011, 2012
II Vice Mistrzyni Europy Nail Design
Vice Mistrzyni Miêdzynarodowa Beauty Expo Cup Praha 2010r
Kierownik Dzia³u Szkoleñ filii Poznañ

Jak rozpoczê³a siê Pani przygoda z paznokciami?
Moj¹ przygodê zwi¹zan¹ ze stylizacj¹ paznokci rozpoczê³am
w 2000 roku, w którym to odby³am swoje pierwsze szkolenie
z zakresu przed³u¿ania paznokci. Dośæ szybko postanowi³am,
i¿ otworzê swoj¹ dzia³alnośæ zwi¹zan¹ w³aśnie z t¹ profesj¹.
Mimo, ¿e kilka miesiêcy wcześniej ukoñczy³am Poznañsk¹
Akademiê Sztuk Wizualnych jako Dekorator Wnêtrz, postanowi³am wybraæ w³aśnie stylizacjê paznokci jako swoj¹ drogê
zawodow¹. Dziś wiem, ¿e by³ to trafny wybór.
Czy przed³u¿anie paznokci to praca, czy pasja?
Stanowczo pasja daj¹ca korzyści finansowe :-)
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Bierze Pani udzia³ w wielu mistrzostwach
– wiêkszośæ z nich wygrywa,
czy strach i trema przed
rozpoczêciem s¹ zawsze
takie same czy z czasem
emocje s¹ zdecydowanie
mniejsze?
Przed ka¿dymi Mistrzostwami poziom adrenaliny
jest bardzo wysoki. Im wa¿niejszy
i bardziej presti¿owy konkurs
tym wiêksza jest
trema. W moim
przypadku stres jest
bardzo mobilizuj¹cy
i wyzwala we mnie
wiêksze skupienie.

Sk¹d pomys³ startowania w Mistrzostwach Przed³u¿ania
Paznokci?
Do udzia³u w pierwszym konkursie w 2006 roku namówi³a
mnie moja klientka. D³ugo siê broni³am zanim jednak zdecydowa³am, i¿ spróbujê. Uda³o siê wtedy, a ka¿dy kolejny start
by³ form¹ sprawdzenia swoich umiejêtności. Dziś jestem jej
ogromnie wdziêczna, a gdy wracam z mistrzostw jest zawsze
pierwsz¹ osob¹, któr¹ informujê o wynikach.
W jaki sposób przygotowuje siê Pani do udzia³u w mistrzostwach?
Uwa¿am, ¿e dobry model to po³owa sukcesu, dlatego te¿
bardzo d³ugo szuka³am odpowiedniej osoby. Uda³o siê i od
ponad roku mam modelkê, która poświêca swój czas je¿d¿¹c
ze mn¹ na wszystkie imprezy. Przed mistrzostwami spotykamy
siê przynajmniej dwa razy w miesi¹cu aby przeæwiczyæ niektóre elementy. Zawsze trenujê tylko na tej d³oni, która podczas
konkursu jest pokrywana czerwonym lakierem.
Wiadomo, ¿e wygrana to wielkie prze¿ycie, a jak jest z samym udzia³em w konkursach,czy warto w nich braæ udzia³
nawet je¿eli nie mamy zbyt wiele szans na wygran¹?
Oczywiście, ¿e warto!!! Ka¿dy start jest form¹ sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejêtności. Za ka¿dym razem uczymy siê
czegoś nowego, co mo¿emy wykorzystaæ w kolejnych startach.
Czy w czasie mistrzostw obowi¹zuje zasada „zdrowej
konkurencji”? Czy tez jest to taka walka na śmieræ i ¿ycie?

Podczas konkursu wed³ug
mnie zawsze panuje mi³a atmosfera. Z wieloma uczestnikami znamy siê od lat z uwagi na fakt, i¿ spotykamy siê
niemal¿e na ka¿dych mistrzostwach. Jest to czas gdzie
mo¿na wspólnie przeanalizowaæ wykonan¹ podczas konkursu stylizacjê oraz podzieliæ
siê swoimi doświadczeniami
wyniesionymi z codziennej
pracy.

REKLAMA

wywiad

Jakie s¹ Pani plany na nadchodz¹cy rok?
Z uwagi na fakt, i¿ wygra³am w tym roku dwa konkursy Nail
Design bêdê reprezentowaæ jesieni¹ Polskê podczas Mistrzostw
Europy w Monachium oraz w przysz³ym roku na Mistrzostwach
Beauty International w Dusseldorfie. Planujê poświêciæ nieco
czasu na æwiczenia do owych imprez, aby nie zawieśæ osób
które zawsze we mnie wierzy³y.
¯yczê w takim razie kolejnych sukcesów na arenie miêdzynarodowej i bardzo dziêkujê za rozmowê.

coming soon ...

Jak wygrana w mistrzostwach wp³ywa na codzienn¹ pracê w salonie czy klientki zwracaj¹ uwagê na
wielokrotne tytu³y, które Pani zdoby³a?
Wiêkszośæ moich klientek to wierni kibice. Zawsze po powrocie z konkursu prosz¹ o pe³n¹ relacjê z przebiegu mistrzostw.
Oczywiście jest równie¿ wiele Pañ, które nie wiedz¹c o moich
sukcesach podczas pierwszej wizyty w gabinecie pytaj¹ sk¹d
na pó³kach te wszystkie puchary :-) S¹ i takie, które trafiaj¹ ju¿
z tak¹ wiedz¹, poniewa¿ dosta³y numer telefonu od kole¿anki,
która to zd¹¿y³a opowiedzieæ im ca³¹ moj¹ historiê.
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