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15. Targi BEAUTY FORUM 2012

Jubileusz
w najlepszym wydaniu
W marcowy weekend w Warszawie (10–11.03.2012) odbyła się jubileuszowa
15. edycja targów BEAUTY FORUM, skierowana do profesjonalistów z branży
kosmetycznej. Bilans tej wyjątkowej imprezy branżowej to 180 wystawców,
blisko 10 000 zwiedzających oraz ok. 900 uczestników seminariów
i warsztatów.

N

ic nie może się równać targom BEAUTY FORUM w jubileuszowym wydaniu. Od piętnastu lat organizujemy
wiodącą imprezę skierowaną do branży kosmetyki profesjonalnej. Na osoby, które świętowały z nami piętnastolecie targów czekało
wiele atrakcji. Tradycyjnie na scenie Meeting
Point można było poznać najnowsze trendy

prezentowane przez biorące udział w targach
firmy i marki. Miłym zaskoczeniem była nowa scena Green Point, gdzie prowadzono
wykłady związane z kosmetyką naturalną.

Emocje w zenicie
Nasi goście mogli przyglądać się uczestnikom mistrzostw i konkursów, którzy

tworzyli wyrafinowane makijaże lub stylizacje paznokci. Na podium Polskich
Mistrzostw Makijażu stanęły Małgorzata Brzozowska (I m.), Marta Miazga (II
m.), Lilla Łask (III m.). Laureatki trzech
pierwszych miejsc oczarowały jury interpretacją oraz oczywiście realizacją tematu „Rock meets Rokoko”. Konkursu
Młodych Talentów o Puchar BLUE DIAMOND tradycyjnie sprawdzał zarówno
umiejętności teoretyczne (test wiedzy),
jak też umiejętności praktyczne zawodników. Uczniowie w tym roku zmierzyli się
z tematem „Błękitna laguna”, do którego
powstało wiele rajskich makijaży, jednak
największą liczbę punktów otrzymały
Magdalena Kołodziejczyk (I m.), Edyta
Maślewska (II m.) i Ewelina Kamińska
(III m.). Nie zabrakło także Polskich Mistrzostw Modelowania Paznokci oraz
Mistrzostw NailArt Trophy – obszerne
relacje z obu konkurencji znajdziecie na
stronach 54 i 56. W sumie podczas targów BEAUTY FORUM w mistrzowskich
zmaganiach wzięło udział ok. 100 osób!

Edukacyjne rarytasy

Finalistki Konkursu Młodych Talentów o Puchar BLUE DIAMOND: (od lewej) Ewelina
Kamińska (III m.), Magdalena Kołodziejczyk (I m.), Edyta Maślewska (II m.)

Targi BEAUTY FORUM słyną z bogatego i ambitnego programu seminaryjnowarsztatowego. W tegorocznym Międzynarodowym Kongresie Kosmetycznym
(IFC), Międzynarodowym Kongresie
Makijażu Permanentnego (organizowanym w konsultacji z panem Grzegorzem

Dziękujemy platynowym
sponsorom targów:
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Odwiedziło nas ok. 10 000 osób! W warsztatach i seminariach
uczesniczyło blisko 900 profesjonalistów

Bek), jak też w warsztatach „Stylizacja
paznokci w praktyce” wzięło udział ok.
900 osób. Dwadzieścia cztery wykłady
oraz dwa warsztaty zostały bardzo wysoko ocenione przez biorących w nich
udział profesjonalistów, szczególnie że
nie zabrakło wybitnych wykładowców,
swoją wiedzą podzielili się m.in. dr n.
med. Kamila Padlewska, Bernadetta
Chudzikowska-Łaś, Paulina Pastuszak,
Izabela Stelmaszyk, Irena Mydlarz, Marcin Piwecki. Przygotowany w tym roku

Podczas warsztatów stylistki doskonaliły umiejętności z zakresu frencza i lakieru hybrydowego

program seminaryjno-warsztatowy cieszył się ogromnym zainteresowanym, na
wiele wykładów bilety zostały sprzedane
już na etapie przedsprzedaży!
Na kolejną wyjątkową imprezę branżową,
czyli 3. edycję targów BEAUTY FORUM
& SPA zapraszamy 15–16.09.2012, która
odbędzie się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie przy ul.
Marsa 56c. Więcej informacji znajduje się
na naszej stronie internetowej www.beauty
-fairs.com.pl lub www.nailpro.com.pl.

Zwycięska praca Polskich Mistrzostw Makijażu,
na podium stanęła Małgorzata Brzozowska

Targi BEAUTY FORUM 2012 w liczbach
 ok. 10 000 odwiedzających
 180 wystawców
 blisko 900 uczestników seminariów
i warsztatów
 ponad 100 uczestników mistrzostw
i konkursów
 100% profesjonalizmu

Targi BEAUTY FORUM 2012 okiem wystawcy

Na wiosennych targach BEAUTY FORUM w Warszawie firma Catherine Nail Collection
prezentowała nowe trendy, jak i nową generację żeli ,,FINAL”.

B

ardzo duże zainteresowanie
wzbudził żel Final Matt, za pomocą którego można wykonać
nie tylko przedłużanie płytki paznokcia, lecz również uzupełnienie lub
uszczelnienie koloru.

Zalety generacji żeli ,,Final”
 uzupełnienie w 30 min,
 bez piłowania,
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 cienki i naturalnie wyglądający
paznokieć,
 oszczędność czasu i materiału,
 bez używania rozpuszczalników,
 wysoka jakość,
 łatwe stylizowanie,
 bez potrzeby modelowania
krzywej C,
 o wysokim i trwałym połysku, także
w wersji matowej.

Catherine Nail Collection prowadzi
szkolenia jak również pokazy dla stylistów na terenie całej Polski.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 697 730 249 lub
info@catherine-pl.com
Strona internetowa:
www.catherine.de
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