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Miért
a Beauty?

A

rendezvény azzal a céllal indult útjára, hogy

Így tudjuk profi partnerként támogatni a kozmetikusok,

Magyarország legnagyobb, piacvezető, cég

sminkesek, körmös szakemberek és a wellness-spa

semleges szépségipari rendezvényévé nője ki

területein dolgozók munkáját. Német anyacégünk

magát. Ez igen hamar be is teljesült, s mára a Beauty

kiemelt know-how-val és széleskörű nemzetközi

fogalommá vált a szépségszakmában. Nincs olyan szak-

kapcsolatrendszerrel támogatja tevékenységünket.

ember, aki ne ismerné a Beauty Forum Hungary szak-

A nemzetköziségünk előnyeit partnereink számára

kiállítást és vásárt és a Beauty Forum magazint, a piac

is elérhetővé tesszük, és támogatjuk a magyar cégek

egyetlen, évente 10 alkalommal megjelenő szépségipari

nemzetközi piacokon való megismerését, illetve az egyre

szaklapját, a rendezvény hivatalos médiumát. A célközön-

több Magyarországra érkező új márka magyar piacra

ségünkkel egész évben kapcsolatot tartunk és építünk

való belépését.

a különböző csatornáinkon keresztül. Első kézből értesülünk a hazai és nemzetközi újdonságokról, trendekről, és
adjuk tovább a szépségiparban dolgozók számára ezeket

Szeretettel várjuk Önt kiállítóként
a rendezvényünkön!

az információkat. Folyamatosan boncolgatjuk a szakmát
foglalkoztató fontos kérdéseket, emellett továbbképzéseket, konferenciákat és egyéb rendezvényeket szervezünk.

Miért
érdemes
kiállítani?
 A Beauty Forum Hungary több mint 25 éve a szépségszakma évzáró, és egyben 2019 tavaszi szezonnyitó
társadalmi eseménye.
 Az év egyik legfontosabb szakmai rendezvénye, ahol személyesen találkozhat a potenciális vásárlóival:
nemcsak a meglévőkkel, hanem újakkal, illetve régiekkel is
 Olyan promóció, amely egyúttal árusítási lehetőséget is biztosít
 Itt egy időben, egy helyen jön össze a szakma
 A webshop-kínálatoktól eltérően itt testközelben mutathatja be újdonságait, árucikkeit, szolgáltatásait
 Nemzetközi kapcsolatok építésére is lehetősége nyílik
 Konferenciáinkon teltházas előadások várják a látogatókat.
 A belépés a szakma számára ingyenes
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Kiállítók
MINTEGY 70 KIÁLLÍTÓ CÉG és több száz márka képviselőinek részvételével, a szépségszakma meghatározó személyiségei várják a közel 5 000 kozmetikus
látogatót, Közép-Kelet-Európa legnagyobb hazai,
szakmai rendezvényén. Figyelem, aki kimarad, az
lemarad!
Kiállítói tematika: ápoló kozmetika, arckezelés,
natúr- és biokozmetika, bőrdiagnosztika, dekorkozmetika, elektrokozmetika, mezoterápia, PMU,

szempillahosszabbítás, szőrtelenítés, testkezelés,
aromaterápia, wellness-spa kezelések, higiénia,
táplálék-kiegészítők, munkaruha, szalonbútor, szoftverek, továbbképzés, oktatás, tanácsadás.
A külföldi kiállítók az alábbi országokból érkeznek:
Ausztria, Csehország, Görögország, Korea, Lengyelország, Németország, Olaszország, Románia,
Szlovákia, Ukrajna.

Szakmai
látogatók
Hazai és külföldi kozmetikusok, masszőrök, sminkesek, stylistok, tanulók, oktatók, szalonvezetők, üzletemberek, spa, wellness-stúdió tulajdonosok és üzemeltetők, beruházók, kapcsolódó területek szakemberei –
a kozmetika iránt érdeklődő fodrászok, körmösök, pillások (szempilla-stylistok).
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Szakmai
programok
A rendezvény két napja során a közönség számos szakmai programon vehet részt. A programok célja az
újdonságokról való tájékoztatás, új brandek bemutatkozása, a szakmai továbbképzés, a gyakorlati tudásanyag
átadása, illetve a versenyeken a szakmai felkészültség összemérése. Szervezőként nagy hangsúlyt fektetünk
ezekre a színvonalas programokra.

Ízelíto a
programokból:
 Kozmetikai szakmai előadások a nagyszínpadon
 Trendbemutatók a We love make-up sminkszínpadon
 28. Make-up Magyar Kupa Sminkbajnokság – nemzetközi kvalifikációval
 3. Diákolimpia, szakmai iskolák országos versenye
 Pilla Gála

FOTÓK: FORINTOS TIMI / LEROSE PHOTOGRAPHY

 Körmös workshopok
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Együttmuködési
lehetoségek
KIÁLLÍTÓI STAND
BÉRLÉSE
Igényét a jelentkezési lap kitöltésével tudja
jelezni. A stand kialakításához évtizedes hazai és
nemzetközi tapasztalatunk alapján nagyon szívesen
nyújtunk szakmai tanácsot: a termékértékesítéssel

párhuzamosan ajánljuk a gyakorlati bemutatókat
a standon is, mert a látogató számára ez jelenti a
legnagyobb vonzerőt.

RENDEZVÉNY- ÉS
VERSENYSZPONZORÁCIÓ
Kampány- és helyszíni megjelenések. A szponzoráció által az Ön márkája nagyobb ismertséget és
elismertséget szerezhet. Az Ön brandjének logója a kiállítás egész kampányában, több hónapon keresztül
egyaránt szerepel a rendezvény print és online kommunikációs anyagain.
Választható csomagok: Exkluzív rendezvényszponzor | Kiemelt rendezvényszponzor |
Verseny kiemelt szponzor | Verseny támogató partner

PRINT ÉS ONLINE
KAMPÁNY
Éves vagy féléves kedvezményes csomagajánlatot
késztünk kiállítóink számára annak érdekében, hogy
a rendezvényen való részvételüket támogassuk.
Akár új, akár már ismert márkáról van szó, a Beauty
Forum magazin hasábjain, illetve a www.beauty-

forum.hu portálon keresztül el tudja érni a látogatói
célcsoportját már a rendezvény előtt, be tud
mutatkozni, illetve tájékoztathatja a célcsoportját,
hogy milyen attrakcióval várja őket a standon.
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Kérdés esetén
örömmel állunk
rendelkezésére:

BALLA ÁGNES

LISAL KRISZTINA

ügyvezető
agnes.balla@health-and-beauty.hu
+36 20 582 7744

kiállításvezető, nemzetközi kapcsolatok
krisztina.lisal@health-and-beauty.hu
+36 30 574 4745

Szeretettel
várjuk
Önt!

BAJZÁTH MELINDA

key account menedzser
melinda.bajzath@health-and-beauty.hu
+36 20 582 6992

ÚRNÉ VÉG ILDIKÓ

építési koordinátor
ildiko.veg@health-and-beauty.hu
457-0067
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