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Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Nefretete SPA

Forma prawna

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

NIP

5421009484

REGON

050266213

85 73 29 413

Dane adresowe
Legionowa 6
15-099 Białystok
województwo: podlaskie, powiat: Białystok

Dane kontaktowe
Email

info@nefretetespa.pl

Telefon

Strona internetowa

www.nefretetespa.pl

Fax

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Nefretete SPA Helena Milewska-Cieślewicz jest wpisana do ewidencji placówek kształcenia
ustawicznego nr 468. Prowadzę praktyki zawodowe, staże, mentoring dla studentek i absolwentek
UMB. Moja ﬁrma od 2008r. prowadzi indywidualne szkolenia w zakresie: makijaż permanentny,

microblading, mezoterapia igłowa, praca z wypełniaczami, przedłużanie rzęs, paznokci, kursy
masażu (klasyczny, drenaż limfatyczny, lomi-lomi, abhyanga, udvartana, tajski, tajski stóp, shirodhara,
akupresura stóp, kamieniami, muszlą, dla kobiet w ciąży, czekoladą, miodem). Wcześniej uczyłam
zawodu w policealnej szkole kosmetycznej, a w zakładzie prowadziłam naukę w zawodzie fryzjer,
kosmetyczka, wizażystka. Jestem w komisji egzaminacyjnej dla wizażystek w Izbie Rzemiosła i
Przedsiębiorczości. Szkolenia prowadzone przez moją ﬁrmę dają poszerzenie wiedzy o nowe
kompetencje i podnoszą atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Absolwenci otrzymują
potwierdzenie nowych umiejętności w formie zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
skanowanie0152.pdf 27101701.PDF SKMBT_C35317103013070.pdf

Inne informacje
Prowadzę działalność od 1997r. Ukończyłam szkołę kosmetyczną i pedagogiczną. Mimo wieloletniej
pratyki w zawodzie kosmetyczki, stale inwestuję w rozwój osobity uczestnicząc w kongresach,
szkoleniach, w kraju i za granicą. W 2006 r. zdobyłam główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie
kosmetycznym, zorganizowanym przez Elite 2000. Wygrałam wylot na szkolenie do Augsburga do
Instytutu Doktora Grandela. W 2008 r. rozwinęłam ﬁrmę wprowadzając oprócz kosmetyki leczniczej i
upiększającej kosmetologię estetyczną oraz bogaty wybór masaży i modelowanie sylwetki. Salon
wyposażony jest w innowacyjne, zaawansowane technologicznie urządzenia i ma najbardziej
rozbudowaną ofertę w regionie Polski północno-wschodniej. Zatrudniam specjalistów z wiedzą i
pasją, którzy razem tworzą klimat zakładu i biorą udział w prowadzeniu szkoleń, praktyk dla
studentów, staży pod hasłem "Edukacja/Motywacja/Inspiracja".

