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Targi BEAUTY FORUM & SPA

Weekend dla profesjonalistów!
W drugiej połowie września (17–18.09.2011) odbyła się
druga edycja targów BEAUTY FORUM & SPA. Bogaty
program seminariów, wielobarwne mistrzostwa, interesujące
prezentacje na scenie Meeting Point oraz oczywiście nowości
prezentowane przez wystawców przyciągnęły rzesze
zadowolonych zwiedzających.

T

argi BEAUTY FORUM & SPA odwiedziły tysiące gości, zapoznając się
z ofertą setek wystawców i marek.
Uczestnicy byli zachwyceni szeroką paletą
produktów, możliwością zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami i trendami, a także
panującą na targach atmosferą. Tegoroczny
program szkoleniowy spotkał się z ogromnym zainteresowaniem – zarówno w sobotę, jak i w niedzielę sale seminaryjne pękały
w szwach. Dużym powodzeniem cieszył się
także organizowany po raz pierwszy Kongres
Medycyny Estetycznej. Na niektóre wykłady
bilety zostały wyprzedane już w przedsprzedaży. Odwiedzający chwalili zarówno wybór
tematów, jak i wysoki poziom wykładów.

Paznokcie w centrum uwagi
Organizowane po raz pierwszy Mistrzostwa Manikiuru Hybrydowego Black &
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White (17.09.2011) cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Przez półtorej godziny uczestniczki wykonywały czarno-białą
stylizację frencz za pomocą lakieru hybrydowego. Jeśli jesteście ciekawi kto wygrał,
zajrzyjcie na stronę 48 aktualnego wydania „Nailpro”, gdzie znajduje się obszerna
fotorelacja.
W niedzielę na scenie Meeting Point odbyło się rozstrzygnięcie Nailpro Cyber
Competition, wirtualnego konkursu na
najlepszą stylizację zgodną z tematem
przewodnim „Las Vegas”. Szczegółów
szukajcie na stronie 50.

Mistrzostwa Makijażu
Permanentnego
W sobotę sześciu finalistów walczyło
o miejsce na podium w 2. Mistrzostwach
Polski w Makijażu Permanentnym. Przez

4,5 godziny kandydaci pod czujnym okiem
jury (Bożena Bartkowiak, Anita Gołębiowska, Anna Paczuska-Paulińska, Anna Kubica, Beata Skalska) wykonywali mikropigmentację brwi i ust. Po wnikliwej ocenie
jury wyłoniło laureatów tej konkurencji:
Anna Białek (1. miejsce), Lena Romanowska (2. miejsce), Jacek Rosłon (3. miejsce).

Facepainting Trophy
„Viva futbol”
Podczas targów BEAUTY FORUM & SPA
odbyły się pierwsze mistrzostwa Facepainting Trophy. Temat przewodni „Viva futbol” okazał się strzałem w dziesiątkę – twarze, szyje i dekolty modelek zostały pokryte
motywami nawiązującymi do zbliżających
się mistrzostw EURO 2012. Prace uczestniczek zostały poddane ocenie jury w składzie: Marcin Niedzielski, Izabela Śmieszek-
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Uczestniczki Mistrzostw Manikiuru
Hybrydowego „Black & White”

Marta Mazurek – Mistrzyni Polski
Facepainting Trophy 2011

Dorn, Anna Brózda, Małgorzata Wedekind
oraz Agnieszka Tomaszewska. Pierwsze
miejsce przyznano Marcie Mazurek – reprezentowała nasz kraj podczas Mistrzostw
Świata Facepainting i Bodypainting Trophy,
które odbyły się podczas targów BEAUTY
FORUM w Monachium.

Wieczór nagród
Podczas uroczystego Wieczoru Wystawców nastąpiło wręczenie nagród w ramach konkursu wSPAniałe miejsce na mapie urody. Jury w składzie: Iwona Gala-
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Anna Białek do niedawna stawała na podium
Polskich Mistrzostw Modelowania Paznokci,
tym razem wystąiła w zasłużonej roli mistrzyni
makijażu permanentnego

cka, Justyna Koziej, Wieńczysław Zaczek,
Rafał Marut, Olga Koperkiewicz-Petryczko główną nagrodą uhonorowało Dayspa
BULWAR SPA mieszczące się w toruńskim
hotelu BULWAR. Cztery równorzędne
wyróżnienia otrzymały następujące salony i ośrodki: MAGIA DAYSPA, MEDICA
SPA, TERMY RZYMSKIE W PAŁACU
SATURNA, MANOR HOUSE.

Do zobaczenia wiosną!

Sale seminaryjne pękały w szwach

Jubileuszowa, bo już piętnasta edycja targów BEAUTY FORUM 2012 odbędzie
się 10–11.03.2012 w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.
Na każdego zwiedzającego czeka prezent
niespodzianka. Już dziś zapiszcie tę datę
w kalendarzu!
Więcej szczegółów znajdziecie na stronie czwartej aktualnego wydania lub na
www.beauty-fairs.com.pl.

Na następne spotkanie z targami BEAUTY
FORUM zapraszamy już za kilka miesięcy.

PARTNERZY

PARTNERZY MEDIALNI

SPONSORZY NAILPRO
CYBER COMPETITNION

SPONSORZY MISTRZOSTW
MAKIJAŻU PERMANENTNEGO

SPONSORZY MISTRZOSTW
MANIKIURU HYBRYDOWEGO
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