Drodzy Zwiedzający!
Mając na uwadze podawane w ostatnich dniach do publicznej wiadomości przez
Ministerstwo Zdrowia komunikaty na temat wzrostu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w
Polsce i napływającymi do nas od Wystawców i Zwiedzających obawami, co do dalszego
rozwoju sytuacji i jej wpływu na zaplanowane na wrzesień targi, uprzejmie informujemy, iż Zarząd
Health and Beauty Media Sp. z o.o. jako organizator Targów BEAUTY FORUM podjął decyzję o
przesunięciu 33. Targów BEAUTY FORUM, które miały odbyć się 26-27 września 2020 roku w
Warszawie. Decyzja ta jest wynikiem szczegółowej analizy aktualnych warunków i szeroko
pojętych konsultacji z naszymi Wystawcami/Partnerami.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż wiosenna edycja targów 2021 odbędzie
się wyjątkowo 15 i 16 maja 2021, ze względu na potencjalne ryzyko nałożenia się w pierwotnie
planowanym terminie marcowym zachorowań związanych z zarażeniem koronawirusem SARSCoV-2 i grypy sezonowej, co mogłoby spowodować kolejne obawy i niekorzystne warunki dla
organizacji tej imprezy.
Przepraszając za niedogodności, uprzejmie informujemy, iż w ciągu najbliższych dwóch tygodni
dokonamy zwrotu kosztów zakupionych biletów wstępu na targi i seminaria kongresowe
wrześniowej edycji.
Wiemy już, że wirus zatrzymał nas w biegu, ale... z pewnością nie zatrzymał nas w
rozwoju. Ostatnie miesiące przyniosły nie tylko niepokój i troski, ale też wiele nowych,
ciekawych, pomysłów i rozwiązań. Wszyscy bardzo tęsknimy za spotkaniami z branżą. Wiemy
też, że profesjonaliści z niecierpliwością wypatrują kolejnych targów i kongresów, by móc
nawiązywać/umacniać kontakty biznesowe, poszerzać swoją wiedzę i rozwijać się, dlatego też
dokładamy wszelkich starań, by oferować Wam dostęp do najnowszych trendów i rozwiązań, w
postaci webinariów, grup tematycznych, publikacji merytorycznych on-line i aktualnych treści
informacyjnych. Jednocześnie mamy nadzieję, że rok 2021 pozwoli nam wrócić do osobistych
spotkań z Wami i kompleksowej oferty imprez branżowych w realu.
Bądźcie z nami i śledźcie nasze działania na www.beauty-forum.com.pl i w naszych
kanałach social media. Do zobaczenia w maju na 33 Targach BEAUTY FORUM!

