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PROFESJONALNIE DL A PROFESJONALISTÓW

22-23 września 2018
Informator dla wystawców
Centrum Targowo-Kongresowe
ul. Marsa 56c, 04-242 Warszawa

więcej: www.beauty-fairs.com.pl, www.beauty-forum.com.pl

BEAUTY FORUM & SPA 2018
BEAUTY FORUM & SPA

profesjonalizm, pasja i doświadczenie

12 000 ODWIEDZAJĄCYCH
z 13 krajów

230

wystawców z kraju i zagranicy

45,62%

odwiedzających przejechało
ponad 150 km, by dotrzeć
na targi

BLISKO 900 UCZESTNIKÓW
MISTRZOSTWA

66 uczestników rywalizowało w trzech
mistrzowskich konkurencjach

wzięło udział w Międzynarodowym
Kongresie Kosmetycznym, Międzynarodowym
Kongresie Pielęgnacji Stóp i Podologii oraz
Kongresie Kosmetyki Zaawansowanej –
BEAUTY FORUM ELITE

(Dane na podstawie dokumentów wypełnianych podczas rejestracji na Targi BEAUTY FORUM & SPA 2017).

WYSTAWCY

Hala wystawiennicza Centrum
Targowo-Kongresowego w Warszawie, gdzie odbędzie się jesienna edycja targów, zostanie
podzielona na dwie strefy – kosmetyczną oraz strefę poświęconą tematom związanym ze stopami i paznokciami.
Trendy, premiery, biznes
Targi BEAUTY FORUM & SPA 2018
to niepowtarzalna okazja dla wystawców z Polski i zagranicy do
prezentacji najnowszych trendów,
premier produktów i spotkań z profesjonalistami z branży beauty.

WIEDZA

Dbamy o to, by w programie edukacyjnym towarzyszącym targom
poruszać aktualne tematy, przekazywać specjalistyczną wiedzę
i skupiać najlepszych specjalistów.
6 nowych bloków
tematycznych
Aby ułatwić wybór i zapisy, w tej
edycji targów wprowadzamy nowość – podział na 6 bloków tematycznych: BEAUTY CLASSIC,
SPA & WELLNESS, HIGH TECH
BEAUTY, BEAUTY BUISNESS,
MAKE-UP & MORE, FOOT
EXPERT.

MEETING POINT

Meeting Point to niezwykłe miejsce na mapie hali wystawienniczej, które łączy inspiracje, wiedzę i emocje. Pokazy zabiegów
i premiery produktów, najnowsze
trendy w branży beauty, a także
aktualne oferty firm kosmetycznych – to wszystko będzie można
zobaczyć na Scenie Meeting Point
podczas weekendu targowego.
Spotkajmy się
na Meeting Point
Wydarzenia odbywające się na tej
scenie podczas jesiennej edycji
podniosą poziom emocji u wszystkich uczestników mistrzostw i konkursów – to tu ogłosimy zwycięzców i wręczymy nagrody.

NAIL SHOW

NOWOŚĆ!

MISTRZOSTWA I KONKURSY

Temat paznokci – ich pielęgnacji,
stylizacji i zdobienia, cieszy się
coraz większym zainteresowaniem, dlatego w tym roku Targi
BEAUTY FORUM & SPA 2018 zostaną wzbogacone o nową strefę
NAIL SHOW.

Mistrzostwa i konkursy organizowane w ramach targów to okazja
dla wszystkich specjalistów branży kosmetycznej, którzy chcą nie
tylko sprawdzić swoje umiejętności, ale także rywalizować o prestiżowe tytuły i nagrody.

NAIL SHOW - MEETS TRENDS

Emocje na najwyższym
poziomie

Będzie to miejsce, w którym
przedstawiciele wiodących marek
z sektora paznokciowego zaprezentują aktualne trendy i nowości
produktowe w formie pokazów
i niezapomnianych show. Na widownię NAIL SHOW zapraszamy
wszystkich zwiedzających posiadających bilet wstępu na targi.

Moc wrażeń zagwarantują Polskie
Mistrzostwa Manikiuru Hybrydowego Black & White, Facepainting Trophy, Polskie Mistrzostwa
Przedłużania Rzęs oraz Konkurs
Młodych Talentów o Puchar BLUE
DIAMOND.

Zespół targowy
Pozostaje do Państwa dyspozycji:

Ceny stoisk
Powierzchnia niezabudowana

MAŁGORZATA SZULC

Dyrektor Zarządzający
tel. +48 (22) 858 79 55, +48 603 777 199
e-mail: malgorzata.szulc@health-and-beauty.com.pl

SZYMON ŻYDOWICZ

Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
tel. +48 (22) 858 79 55, +48 669 777 193
e-mail: szymon.zydowicz@health-and-beauty.com.pl

JUSTYNA GRZYMAŁA

Kierownik Projektu
tel. +48 (22) 858 79 52, + 48 697 777 191
e-mail: justyna.grzymala@health-and-beauty.com.pl

Typ stoiska:
Szeregowe
(min. pow. 6 m2)
Narożne
(min. pow. 12 m2)
Półwyspowe
(min. pow. 24 m2)
Wyspowe
(min. pow. 30 m2)

Powierzchnia zabudowana

Cena
podstawowa
netto PLN/m²

Cena specjalna
netto PLN/m²

425,-

405,- stoisko o pow. ≥ 15 m²

475,-

450,- stoisko o pow. ≥ 24 m²

520,-

470,- stoisko o pow. ≥ 42 m²

Szeregowe
(min. pow. 6 m2)
Narożne
(min. pow. 12 m2)
Półwyspowe
(min. pow. 24 m2)

555,-

505,- stoisko o pow. ≥ 50 m²

Wyspowe
(min. pow. 30 m2)

Typ stoiska:

Cena
podstawowa
netto PLN/m²

Cena specjalna
netto PLN/m²

534,-

514,- stoisko o pow. ≥ 15 m²

584,-

559,- stoisko o pow. ≥ 24 m²

629,-

579,- stoisko o pow. ≥ 42 m²

664,-

614,- stoisko o pow. ≥ 50 m²

MONIKA NIEDZIELSKA

Od wskazanych powyżej cen za powierzchnię niezabudowaną możliwe jest uzyskanie 20% rabatu, o ile Wystawca brał udział
w charakterze Wystawcy podczas Targów BEAUTY FORUM 2018, odbywających się 3-4.03.2018 r. i jednocześnie zgłoszenie
zostanie dokonane do 20.07.2018 r., oraz nastąpi zapłata zgodnie z pkt. 11 Warunków Uczestnictwa.

PIOTR KOŁODZIEJCZYK

Zgłoszenie firmy do uczestnictwa w targach BEAUTY FORUM & SPA 2018 odbywa się tylko poprzez system rejestracji
wystawców znajdujący się na stronie www.beauty-fairs.com.pl

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
tel. + 48 (22) 858 79 55
e-mail: monika.niedzielska@health-and-beauty.com.pl

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
tel. +48 (22) 858 79 52, +48 725 777 194
e-mail: piotr.kolodziejczyk@health-and-beauty.com.pl

System zostanie uruchomiony w kwietniu 2018.

KAMILA OLSZEWSKA

Kierownik ds. programu ramowego
tel. +48 (22) 858 79 54,+48 603 776 198
e-mail: kamila.olszewska@health-and-beauty.com.pl

OLGA KOPERKIEWICZ

Redaktor naczelna magazynu BEAUTY FORUM
tel. + 48 533 141 415
e-mail: olga.koperkiewicz@health-and-beauty.com.pl

ANNA WILCZEK

Obsługa odwiedzających
tel. +48 (22) 858 79 55
e-mail: sekretariat@health-and-beauty.com.pl

Miejsce targów

Organizator

Centrum Targowo-Kongresowe
ul. Marsa 56c
04-242 Warszawa
www.halamtpolska.pl
22.09.2018, sobota: 9:00 – 18:00
23.09.2018, niedziela: 9:00 – 17:00

Health and Beauty Media Sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 9/10
02-954 Warszawa
tel.: + 48 (22) 858 79 52, 858 79 55
fax: + 48 (22) 858 79 53
e-mail: targi@health-and-beauty.com.pl
www.beauty-fairs.com.pl
www.beauty-forum.com.pl

Termin nadsyłania
zgłoszeń mija 20.07.2018

