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6. Targi BEAUTY FORUM

PO PROSTU SUKCES!
Dwie imprezy pod jednym dachem – BEAUTY FORUM & SPA
i Hair Forum Poland – to nie lada wyzwanie. Stawiliśmy mu czoła!

KOLEJNY REKORD!

Jest nas coraz więcej! Nasze targi to coraz
większa powierzchnia wystawiennicza
i coraz lepsza frekwencja! Tegoroczna edycja
przyciągnęła ponad 15 tysięcy zwiedzających,
ponad 300 wystawców i ok.1000 uczestników
kongresów, warsztatów, konkursów
i mistrzostw. Odnotowaliśmy ponad
20-procentowy wzrost powierzchni
wystawienniczej.

SCENA MEETING POINT

To miejsce, w którym emocje sięgają zenitu!
Rozstrzygnięcia mistrzostw i konkursów
przyciągnęły dopingującą swoich faworytów
publiczność. Ogromnym powodzeniem cieszyły się
pokazy i prezentacje firmowe naszych wystawców
oraz ceremonia wręczenia nagród w konkursie
„WSPAniałe miejsce na mapie urody”.
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To sukces całej branży: naszych doskonale przygotowanych pod względem oferty wystawców,
wspaniałych wykładowców, wciąż rosnącej liczby odwiedzających nas profesjonalistów
i wreszcie perfekcyjnie przygotowanego teamu Health & Beauty Media. DZIĘKUJEMY!
WIEDZA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Przygotowana przez nas oferta edukacyjna
tegorocznych targów, obejmująca wykłady
i szkolenia praktyczne, spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem. Na część seminariów bilety zostały
wyprzedane już w ramach przedsprzedaży. Po wielu
wykładach uczestnicy jeszcze długo dyskutowali
i zadawali pytania prelegentom. Chwalono wysoki
poziom merytoryczny, wybór tematów oraz ogromną
wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów.

STOISKO BEAUTY FORUM

Na stoisku organizatora czekało mnóstwo atrakcji
– znane już naszym stałym fanom Koło Fortuny
przyciągnęło tysiące osób, które wzięły udział
w zabawie z nagrodami. Na gości czekały także
promocyjne ceny produktów Health & Beauty Media
i wiele niespodzianek.

CZEKAMY NA WIOSNĘ

Kolejna edycja jesienna już za nami. Ale nie
spoczywamy na laurach... Już dziś ruszyły
przygotowania do wiosennej imprezy. Czego
możecie się spodziewać? Obiecujemy mnóstwo
wrażeń – niepowtarzalny weekend z pięknem już za
kilka miesięcy 5-6.03.2016 r. w Centrum Targowo-Kongresowym MT POLSKA w Warszawie!
Więcej informacji znajdziesz na
www.beauty-fairs.com.pl

