Szanowni Zwiedzający

Miniony rok 2020 postawił przed nami nowe wyzwania, spowodował liczne zmiany w
funkcjonowaniu, nie zawsze łatwe do zaakceptowania, wymagające nowych rozwiązań i świeżego
spojrzenia. Nowy rok 2021 z pewnością będzie bogaty w kolejne. W Health and Beauty Media
nieustająco traktujemy je w kategorii wyzwania i postrzegamy jako szansę na rozwój. Taką zmianą,
która stanowi krok w przyszłość, stanowi decyzja o organizacji naszych imprez wystawienniczych i
towarzyszących im kongresów w latach 2021 - 2025 w nowej lokalizacji - Ptak Warsaw EXPO,
gdzie mamy wyłączność na organizację imprez targowo-kongresowych dla sektora kosmetycznego i
fryzjerskiego.
Wiosenna edycja Targów i Kongresu BEAUTY FORUM 2021 planowana na 15-16 maja
2021 odbędzie się zatem w Międzynarodowym Centrum Targowo-Wystawienniczym, które
zlokalizowane jest na przedmieściach Warszawy w Nadarzynie przy Al. Katowickej 62. Centrum to
znajduje się bezpośrednio przy trasie S8 w kierunku Katowic. Dojazd z okolic lotniska Okęcie zajmuje
około 10 minut, z centrum stolicy ok. 15 minut. Tak jak dotychczas, zapewniamy Państwu bezpłatny
transport autobusowy z centrum Warszawy. Ptak Warsaw EXPO to 143 000 m2 powierzchni
wystawienniczej w sześciu pawilonach oraz 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej. Dogodny dojazd i
lokalizacja, przestronny bezpłatny parking dla zwiedzających to kolejne atuty.
Na potrzeby organizacji naszych wydarzeń targowo-kongresowych zarezerwowaliśmy halę F o
imponującej powierzchni 22 656 m2 (warto zaznaczyć, iż jest to blisko dwa razy więcej, niż w poprzedniej
lokalizacji), oraz część hali E o powierzchni 8 520 m2. Dodatkowo, na potrzeby kongresu
zarezerwowaliśmy 6 sal konferencyjnych znajdujących się w hali E – łączna powierzchnia strefy
konferencyjnej to ponad 2 200 m2.
Kolejna zmiana to nasza jesienna premiera. Zamiast dwóch odrębnych imprez targowokongresowych we wrześniu i w październiku, jak miało to miejsce w ciągu ostatnich lat, stworzyliśmy
nową formułę - Targi BEAUTY FORUM & HAIR, które zaplanowaliśmy na 25-26 września 2021.
Ten wyjątkowy pod względem charakteru i zasięgu event kierujemy do profesjonalistów branży beauty i
sektora fryzjerskiego. Dzięki dwa razy większej powierzchni wystawienniczej oferujemy Państwu
wyjątkową przestrzeń wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych na poziomie
międzynarodowym, możliwość poznania nowych trendów i kompleksowej oferty wystawców z kraju i
zagranicy.
Większa powierzchnia gwarantuje liczne udogodnienia, takie jak możliwość stworzenia
rozległych przestrzeni ciągów komunikacyjnych i odstępów między stoiskami. Naszym priorytetem jest
bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników, oferowana przestrzeń zapewni Państwu i wszystkim
uczestnikom wydarzenia bezpieczne warunki według standardów zalecanego dystansu społecznego.

Wierzymy, że rok 2021 będzie dla branży rokiem intensywnych zmian, nowych rozwiązań, a
stworzone przez nas, jako organizatorów warunki będą dla Państwa wspaniałą okazją do poznania
aktualnej oferty rynkowej, nawiązania nowych i podtrzymania istniejących relacji biznesowych w
tradycyjnej i najbardziej przyjaznej formie face to face.

Do zobaczenia!
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