8. Targi BEAUTY FORUM & SPA
23-24 września 2017

DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI BRANŻOWEJ
Czytelnie wypełnioną kartę prosimy oddać w kasie!
Wypełniona deklaracja przynależności branżowej upoważnia do zakupu biletu wstępu w kasie targowej
lub karnetu na seminaria w kasie seminaryjnej.
chcę kupić bilet wstępu na targi (prosimy wypełnić tylko bieżącą stronę)
chcę kupić karnety na seminaria (prosimy wypełnić obydwie strony)
BEAUTY FORUM & SPA 2017 to targi branżowe i szeroki program szkoleniowo – warsztatowy przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów.
Deklaracja przynależności branżowej jest ważna tylko po czytelnym wypełnieniu i potwierdza, że odwiedzacie Państwo targi BEAUTY FORUM & SPA 2017
jako profesjonaliści.

Jestem:

Managerem

Nauczycielem

Potencjonalnym Inwestorem

Pracownikiem

Uczniem/Studentem

Właścicielem

Branża główna (wybrać tylko jedną):
Apteka
Day Spa
Doradca stylu i koloru
Drogeria
Dystrybucja kosmetyków
Farma piękności
Gabinet fryzjersko-kosmetyczny

Gabinet kosmetyczny
Gabinet makijażu permanentnego
Gabinet masażu
Gabinet medycyny estetycznej
Gabinet odnowy biologicznej
Gabinet pielęgnacji stóp
Hotel

Osoba indywidualna
Perfumeria
Produkcja kosmetyków
Salon fryzjerski
Solarium
Studio manikiuru i pedikiuru
Stylizacja paznokci

Studio wizażu
Szkoła
Inne, jakie ..................................
.........................................................
.........................................................

Pielęgnacja stóp
Przedłużanie rzęs
Przedłużanie i zagęszczanie włosów
Odnowa biologiczna
Solarium
Spray tanning

Stylizacja i strzyżenie
Stylizacja paznokci
Inne, jakie ..................................
.........................................................
.........................................................

Branża dodatkowa (można wybrać więcej odpowiedzi):
Aromaterapia
Chirurgia plastyczna
Dermatologia
Doradca stylu i koloru
Fizjoterapia/masaż
Koloryzacja i pielęgnacja włosów

adres prywatny

Kosmetyka ciała
Kosmetyka twarzy
Makijaż permanentny
Manikiur/pedikiur
Medycyna estetyczna
Perfumeria

adres firmy

nazwa firmy/gabinetu/salonu
imię

nazwisko

nr

ulica
kod pocztowy

–

miejscowość

województwo

fax

telefon

tel. komórkowy

NIP
e-mail
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany numer telefonu oraz adres e-mail informacji handlowej przez spółkę Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez podmioty z nią współpracujące.
						
podpis
					
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych spółki Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Mam świadomość dobrowolności podania danych osobowych.
								
podpis
					
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych podmiotów współpracujących ze spółką Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Mam świadomość dobrowolności podania danych osobowych.
								
podpis
					
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) przez spółkę Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
kod: (02-954) przy ul. Królowej Marysieńki 9/10. Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w siedzibie Spółki. Nadto ma
prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych przez Spółkę, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Oświadczenia
woli o w/w treści powinny być ze względów bezpieczeństwa wyrażone na piśmie.

Niniejsza deklaracja przynależności branżowej uprawnia do wstępu na targi za okazaniem ważnej legitymacji zawodowej (świadectwa edukacji zawodowej,
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia od pracodawcy itp.) oraz dowodu osobistego. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli.
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE KOSMETYCZNYM (IFC)
I MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE PIELĘGNACJI STÓP I PODOLOGII
Prosimy zaznaczyć wybrane wykłady, uzupełnić deklarację przynależności branżowej na drugiej stronie
i opłacić wykłady w kasie seminaryjnej.
1 wykład - 25 zł
UWAGA: Każdy uczestnik przy zamówieniu co najmniej 2 wykładów otrzyma bilet wstępu na targi na dzień,
w którym odbywają się wykłady.

SOBOTA, 23 września 2017
SALA 1 Międzynarodowy Kongres Kosmetyczny (IFC)
10:30-11:45
12:00-13:15
15:15-16:30
16:45-18:00

S1/01
S1/02
S1/03
S1/04

Ekspresowy makijaż wieczorowy – w zgodzie z trendami, wiekiem i typem urody
Żele do stylizacji paznokci bez tajemnic – właściwości i prawidłowy dobór
Infuzja tlenowa & co – tlenoterapia w kosmetyce i spa
Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych przypadkach w gabinecie kosmetycznym

SALA 2 Międzynarodowy Kongres Pielęgnacji Stóp i Podologii
10:30-11:45 S2/01 Flebologiczne aspekty w codziennej pracy specjalisty pielęgnacji stóp
12:00-13:15 S2/02 Stopa cukrzycowa – codzienność czy wyzwanie dla profesjonalnego gabinetu
specjalistycznej pielęgnacji stóp
15:15-16:30 S2/03 Specjalistyczna pielęgnacja stóp – potencjał niszy rynkowej
16:45-18:00 S2/04 Ścieżka kariery specjalisty pielęgnacji stóp
SALA 3 Międzynarodowy Kongres Kosmetyczny (IFC)
15:15-16:30 S3/01 Mezoterapia i karboksyterapia skóry głowy – kompleksowa terapia trychologiczna
16:45-18:00 S3/02 100 % kobiecości – modelowanie, pielęgnacja i rewitalizacja biustu
NIEDZIELA, 24 września 2017
SALA 1 Międzynarodowy Kongres Kosmetyczny (IFC)
10:30-11:45
12:00-13:15
14:15-15:30
15:45-17:00

N1/01
N1/02
N1/03
N1/04

Jak zachęcać klientki do zabiegów premium – strategie sprzedaży w praktyce
Zostań social media ninja – jak prowadzić fanpage na facebooku
Odpowiedzialność prawna w codziennej pracy kosmetologa
Profesjonalna stylizacja rzęs – najczęściej popełniane błędy

SALA 2 Międzynarodowy Kongres Kosmetyczny (IFC)
10:30-11:45
12:00-13:15
14:15-15:30
15:45-17:00

N2/01
N2/02
N2/03
N2/04

Odmłodzić spojrzenie – aparaturowe i manualne zabiegi okolic oka
Harmonia kształtu i koloru – Lipstic lips – idealne usta w makijażu
Motywy kwiatowe w stylizacji paznokci – techniki i możliwości
Precyzyjny manikiur kombinowany – bezpieczne wykonanie

SALA 3 Międzynarodowy Kongres Kosmetyczny (IFC)
10:30-11:45 N3/01 Kompleksowe odmładzanie – mikropigmentacja i zabiegi medycyny estetycznej
– idealne połączenia
12:00-13:15 N3/02 Konserwanty i barwniki w kosmetykach profesjonalnych – fakty i mity
14:15-15:30 N3/03 Nowatorskie podejście do zabiegów kosmetycznych w duchu wellness & spa
15:45-17:00 N3/04 Modelowanie owalu twarzy – przegląd metod i technologii

