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Wyjątkowe targi
– ogromny sukces
18–19 września w Centrum Targowo-Kongresowym MT
Polska w Warszawie odbyły się targi BEAUTY FORUM
& SPA 2010. Wyjątkowa formuła, świetna lokalizacja,
bogata oferta szkoleniowa i wystawiennicza to
niekwestionowane atuty tej imprezy, która przyciągnęła
tłumy zwiedzających.
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Na profesjonalistów branży kosmetycznej czekała imponująca liczba wystawców
prezentujących nowości produktowe i najnowsze rozwiązania technologiczne oraz
niezwykle interesujące tematy seminariów.
Spragnieni wiedzy wysłuchali szeregu wykładów w ramach Międzynarodowego
Forum Kosmetycznego, II Międzynarodowego Forum Pielęgnacji Stóp i Podologii
oraz Kongresu Wellness & Spa. Uczestnicy
BEAUTY FORUM & SPA 2010 zgodnie
twierdzili, iż była to najlepsza premiera
tego typu wydarzenia targowego od wielu lat. Targi BEAUTY FORUM & SPA
to profesjonalna platforma biznesowa,
reprezentująca duet kosmetyki ze SPA &
WELLNESS. Wydarzenie, które z pewnością na stałe wpisze się do kalendarza ważnych imprez branży kosmetycznej.

Atrakcje i innowacje
Dla wygody zwiedzających powierzchnię targową podzielono na trzy strefy
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tematyczne. Strefa Wellness i Spa kusiła
atmosferą błogiego relaksu, wprowadzając zwiedzających w świat odnowy bionicznej, masażu i cudownych rytuałów
spa. Tutaj swoje usługi promowały także
ośrodki spa & wellness i DaySPA, które
zostały nagrodzone w konkursie „wSPAniałe miejsce na mapie urody”. W strefie
Kosmetyka wystawcy zaprezentowali szeroka paletę produktów i profesjonalnych
usług, a Stopy i paznokcie oferowały możliwość poznania najnowszych trendów
i rozwiązań, nie tylko w formie ekspozycji
wystawców, lecz także sobotnich pokazów
Master Show na scenie Nail Point, gdzie
najlepsi styliści z kraju i z zagranicy prezentowali innowacyjne techniki modelowania oraz zdobienia paznokci.

Wiedzieć więcej
Międzynarodowe Forum Kosmetyczne i II
Międzynarodowe Forum Pielęgnacji Stóp
i Podologii przyciągnęły rekordową licz-

bę seminarzystów. Organizowany po raz
pierwszy wraz z Polskim Stowarzyszeniem
Spa & Wellness Kongres Wellness & Spa
cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
Sala była wypełniona po brzegi – program
kongresu idealnie wpisał się w potrzeby
seminarzystów.
Z szerokiej oferty tematycznej każdy mógł
wybrać coś dla siebie. Chwalono zarów-
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Mistrzowskie zmagania
Wzrok zwiedzających przyciągały zarówno stroje jaki i paznokcie modelek mistrzostw NailArt Trophy. Obowiązujący
w tym roku temat: „Wszystko złoto co się
świeci” sprawił, że miejsce konkursu lśniło metalicznym blaskiem. Stylistki przez 3
godziny pracowały w dwóch kategoriach
(3D Design oraz Zdobnictwo płaskie)
nad stworzeniem wyjątkowych stylizacji
paznokci. Zachęcamy do zapoznania się
z szeroką fotorelacją z mistrzostw, która
znajduje się na stronach 46-47 aktualnego wydania. Tuż po ogłoszeniu wyników
mistrzostw NailArt Trophy, na scenę Nail
Point wkroczyły finalistki Nailpro Cyber
Competition. W tym konkursie stylistki
przygotowywały zdobienia zgodne z tematem „Powiew lata” i przesyłały zdjęcia

stylizacji drogą elektroniczną. Wirtualne
zmagania zakończyły się już 30 czerwca,
jednak ich wyniki finaliści poznali dopiero podczas targów BEAUTY FORUM &
SPA 2010. O finale Nailpro Cyber Competition rozpisujemy się na stronie 48, zaś
w dziale NailArt na stronie 56 można znaleźć opis krok po kroku mistrzowskiego
zdobienia.

Uroczyste spotkanie i kolejne
nagrody
Wieczór Wystawców to nie tylko wykwintna kolacja i okazja do rozmów i kontaktów na mniej oficjalnym gruncie. Stało się
również tradycją, iż podczas tego wieczoru wręczamy nagrody laureatom naszych
konkursów organizowanych na łamach
BEAUTY FORUM. Tym razem uhonorowaliśmy finalistów konkursu „wSPAaniałe miejsce na mapie urody”. Główną
nagrodę zdobył ośrodek MANOR HOUSE w Chlewiskach. Pozostali laureaci
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no wybór tematów, jak i wysoki poziom
seminariów. Wśród prelegentów znaleźli
się uznani specjaliści z kraju i z zagranicy.

to: NATURALIS SPA (Łódź), HOTEL
CENTURIA WELLNESS&SPA (Ogrodzieniec), BALTICA WELLNESS&SPA
(Szczecin) i TOŁPA SPA BOROWINOWE (Wrocław).
Na następne spotkanie z targami BEAUTY
FORUM zapraszamy wczesną wiosną. 14.
Targi BEAUTY FORUM 2011 odbędą się
12–13.03.2011 roku w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. Do zobaczenia!
Więcej szczegółów dotyczących wiosennej edycji targów jak i relacje filmowe
z targów BEAUTY FORUM & SPA 2010
znajdziecie na www.nailpro.com.pl, www.
beauty-forum.com.pl i www.beauty-fairs.
com.pl, a także w aktualnych wydaniach
Nailpro i BEAUTY FORUM.
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