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Early bird kedvezmény:
Early bird kedvezmény: 2018.12.10-ig
visszaküldött jelentkezési lap esetén 10 %
kedvezmény a területdíjból.
Előjelentkezés esetén grátisz online főoldali PR
cikk megjelenést biztosítunk, mely
2019. augusztus 31-ig vehető igénybe.

Hűségbónusz:
2018-as kiállítóink számára egy blogposzt
bejegyzést és egy hírt jelentetünk meg
a www.beauty-forum.hu honlapunkon augusztus 
31-ig. A megjelenést 2019. június 30-ig történő 
jelentkezés esetén tudjuk biztosítani.

Hirdetői kedvezmény:
10 % kedvezmény a területdíjból az 1 M Ft+Áfa
összegen felüli éves hirdetői csomaggal
rendelkező partnerek számára

Kiállítási területigény

Standtípus

o Sorstand (1 oldala nyitott)

o Sarokstand (2 oldala nyitott, min. 6 m2)

o Fejstand (3 oldala nyitott, min. 15 m2)

o Szigetstand (4 oldala nyitott, min. 36 m2)

o IBF stand (külföldi HB partnerek részére

Területdíjak 

o Kiemelt terület: 32 000 Ft + Áfa / m2

o Standard terület: 28 500 Ft + Áfa / m2

o A 2018-as helyet igényeljük

A kiállítási terület alaprajza
a www.beauty-forum.hu oldalon található. 

Igényelt standméret                    

minimum 4 m2 (2x2m)

Hossz (m)

Szélesség (m)

Stand mérete (m2)

A kiállítási terület adottságai miatt a megjelölt méreteket nem minden esetben tudjuk biztosítani. Ez esetben személyesen egyeztetünk Önnel.

Az árak a terület bérlésére vonatkoznak, a standépítés és az árambekötés díját nem tartalmazzák. 

www.beauty-forum.hu



Cégnév: ...........................................................................................................................................................................

Aláíró neve és pozíciója: .................................................................................................................................................

Dátum: .................................................................... Cégszerű aláírás: ..............................................................................

www.beauty-forum.hu

IGEN, részt kívánunk venni a 28. Beauty Forum Hungary rendvezvényen 2019. október 25-26-án a Lurdy Konferencia Központban.
A jelentkezési lap kitöltésével elfogadjuk a szervező részvételi feltételeit, mely a megállapodás mellékletét képezi.
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* Kérjük, a márkákat  az alább feltüntetett kategóriákhoz is írja be!

A cég és márka logókat kérjük szépen, küldje meg a krisztina.lisal@health-and-beauty.hu e-mail címre. Köszönjük!

Márkák és cégprofil

Kérjük a márkákat szíveskedjen az adott kategóriához beírni!

Kozmetika

o Ápoló kozmetika: ....................................

o Arckezelés: .............................................

o Biokozmetika: .........................................

o Bőrdiagnosztika:.....................................

o Dekorkozmetika:.....................................

o Elektrokozmetika:...................................

o Mezoterápia: ...........................................

o Natúrkozmetika: .....................................

o PMU: .......................................................

o Szempillahosszabbítás:..........................

......................................................................

o Szőrtelenítés:..........................................

o Testkezelés: ............................................

Műköröm, kéz és lábápolás

o Kézápolás: ..............................................

o Lábápolás: ..............................................

o Műkörömépítés-, díszítés:......................

......................................................................

Spa, wellnesz, szolárium

o Aromaterápia:.........................................

o Barnító termékek: ..................................

o Szolárium:...............................................

oWellnesz-fitnesz gépek: .........................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Fodrászat

o Fodrászat: ...............................................

o Hajápolás: ...............................................

Egyéb

o Higiénia:..................................................

o Média: .....................................................

o Munkaruha: ............................................

o Naturáliák:..............................................

o Parfüm:...................................................

o Szalonbútor, berendezés: .......................

o Továbbképzés, oktatás, tanácsadás: ......

......................................................................

o Egyéb: .....................................................
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