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NOWA LOKALIZACJA - NOWE MOŻLIWOŚCI!
GLOBAL EXPO ul. Modlińska 6D, Warszawa

31. Targi BEAUTY FORUM
9-10 marca 2019

Informator dla wystawców

więcej: www.beauty-fairs.com.pl, www.beauty-forum.com.pl

NOWOCZESNA HALA
Targi BEAUTY FORUM otrzymają do dyspozycji jeszcze większą przestrzeń niż do tej pory. Dla wystawców przewidziano znajdującą się na
poziomie „0” halę targową o powierzchni blisko 12 500 metrów kwadratowych, z dogodnym dostępem do zabudowy i zaopatrzenia. Zarówno powierzchnia, jak i wysokość hali umożliwiają swobodną aranżację
przestrzeni.
Do hali prowadzi funkcjonalnie wyposażony hol wejściowy (ponad
1700 mkw.) ze stanowiskami kas, stoiskami recepcji i informacji. Kompleks będzie także posiadał restaurację dla 350 gości, a w przyszłości na terenach GLOBAL EXPO otwarty zostanie hotel ze 150 pokojami. Te udogodnienia na pewno ucieszą zarówno wystawców, jak
i odwiedzających targi BEAUTY FORUM.

KOMFORTOWE SALE
Atutem nowego obiektu jest piętro kongresowe o powierzchni 4000 mkw.
Mieści się tutaj 6 sal konferencyjnych oraz duża sala eventowa o powierzchni 2000 mkw. ze zbudowaną na stałe sceną.

Rozwijamy targi w GLOBAL EXPO
Wiosenne Targi BEAUTY FORUM 2019 będą jedną z pierwszych dużych, międzynarodowych imprez wystawienniczych w najnowszym wielofunkcyjnym obiekcie,
jaki otworzył się w Warszawie - Centrum Targowo-Kongresowym GLOBAL EXPO.
GLOBAL EXPO przy ul. Modlińskiej 6D to absolutnie unikatowe miejsce na mapie
stolicy. Znajduje się na terenach dawnej Fabryki Samochodów Osobowych FSO na
Żeraniu. Nowoczesna architektura i innowacyjne rozwiązania zostały włączone
w historyczny, postindustrialny design. Powstał niepowtarzalny nowoczesny
obiekt targowo-eventowy, jeden z największych tego typu w Polsce.

Do sal na piętrze zaproszeni zostaną uczestnicy Międzynarodowego
Kongresu Kosmetycznego, dla wygody których parter i pierwsze piętro łączą ruchome schody oraz windy. Sale wyposażone w najnowsze
udogodnienia techniczne, a także zaplecze cateringowe pozwolą słuchaczom jeszcze bardziej komfortowo korzystać z wiedzy prelegentów
zapraszanych na Targi BEAUTY FORUM.

DOGODNY DOJAZD
Nowy obiekt zapewnia idealne połączenia komunikacyjne nie tylko
w obrębie Warszawy, ale także dla osób przyjeżdżających spoza stolicy.
W bezpośrednim sąsiedztwie Centrum GLOBAL EXPO znajduje się:
17 linii autobusowych komunikacji publicznej, 2 linie tramwajowe, 4 linie
kolei lokalnych.
GLOBAL EXPO zlokalizowane jest przy węźle komunikacyjnym Trasa
Toruńska/Modlińska/S8/Jagiellońska i posiada rozległy parking.
www.globalexpo.pl

BEAUTY FORUM 2018 W LICZBACH
profesjonalizm, pasja i doświadczenie

ponad 14 000
ODWIEDZAJĄCYCH
230 WYSTAWCÓW

z kraju i zagranicy

60 WYKŁADÓW
I PREZENTACJI

Bogata oferta targowa
dla odwiedzających

BLISKO 900 UCZESTNIKÓW

wzięło udział w Międzynarodowym
Kongresie Kosmetycznym

MISTRZOSTWA

90 uczestników rywalizowało
w mistrzowskich konkurencjach

NOWOŚĆ!

WYSTAWCY

STREFA EXCLUSIVE

Inspirująca przestrzeń, imponujący
obszar wystawienniczy i nowoczesna infrastruktura Centrum Targowego Global Expo – optymalne warunki i rozwiązania dla wystawców
i zwiedzających.

Specjalny obszar wystawienniczy,
zarezerwowany dla profesjonalistów
zainteresowanych nawiązaniem kontaktów biznesowych, bez oferty bezpośredniej sprzedaży.

NOWA
FORMUŁA!

MIĘDZYNARODOWY
KONGRES KOSMETYCZNY

Komfortowe sale, nowoczesne wyposażenie, 8 bloków tematycznych: HIGH
TECH BEAUTY, INNOVATIONS &
BEAUTY TRENDS, BEAUTY CLASSIC,
BEAUTY BUSINESS, PERMANENT
MAKE UP, FOOT EXPERT, NAILART &
DESIGN, LASHES & BROWS.

MISTRZOSTWA I KONKURSY

Emocjonujące konkurencje dla specjalistów oraz debiutantów: Polskie
Mistrzostwa
Makijażu,
Polskie
Mistrzostwa w Modelowaniu Paznokci, Mistrzostwa NailArt Trophy, Konkurs Młodych Talentów o Puchar BLUE
DIAMOND, Konkurs Młodych Talentów o Puchar RED DIAMOND.

NOWOŚĆ!

INTERNATIONAL BUSINESS
FORUM

Strefa dla zagranicznych producentów
i inwestorów szukających partnerów
biznesowych i dystrybutorów w Polsce.

THE MAKE-UP DAY

THE MAKE-UP DAY to największe
w Polsce wydarzenie dla wizażystów,
charakteryzatorów oraz wszystkich
pasjonatów makijażu, organizowanego przez magazyn MAKE-UP Trendy.
Ten wyjątkowy event przeznaczony jest
zarówno dla osób początkujących jak
i tych, które w zawodzie pracują od lat.

MEETING POINT

Scena MEETING POINT to miejsce,
atrakcyjnych prezentacji i pokazów firmowych, podczas których wystawcy
prezentują najnowsze trendy, produkty
i rozwiązania technologiczne w branży
kosmetycznej. To właśnie tu odbywają się
ceremonie wręczenia nagród i uhonorowania laureatów mistrzostw i konkursów.

PIĘKNY CEL

NOWOŚĆ!

Obecność Fundacji „Piękniejsze życie”
wspierającej kobiety, które przechodzą leczenie onkologiczne. Program
powstał w Stanach Zjednoczonych
w 1989 roku, a obecnie działa już
w 27 krajach na świecie.

Zespół targowy
Pozostaje do Państwa dyspozycji:

Ceny stoisk
Powierzchnia niezabudowana

MAŁGORZATA SZULC

Dyrektor Zarządzający
tel. +48 (22) 858 79 55, +48 603 777 199
e-mail: malgorzata.szulc@health-and-beauty.com.pl

SZYMON ŻYDOWICZ

Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
tel. +48 (22) 858 79 55, +48 669 777 193
e-mail: szymon.zydowicz@health-and-beauty.com.pl

JUSTYNA GRZYMAŁA

Kierownik Projektu
tel. +48 (22) 858 79 52, + 48 697 777 191
e-mail: justyna.grzymala@health-and-beauty.com.pl

Typ stoiska:
Szeregowe
(min. pow. 6 m2)
Narożne
(min. pow. 12 m2)
Półwyspowe
(min. pow. 24 m2)
Wyspowe
(min. pow. 30 m2)

Powierzchnia zabudowana

Cena
podstawowa
netto PLN/m²

Cena specjalna
netto PLN/m²

425,-

405,- stoisko o pow. ≥ 15 m²

475,-

450,- stoisko o pow. ≥ 24 m²

520,-

470,- stoisko o pow. ≥ 42 m²

Szeregowe
(min. pow. 6 m2)
Narożne
(min. pow. 12 m2)
Półwyspowe
(min. pow. 24 m2)

555,-

505,- stoisko o pow. ≥ 50 m²

Wyspowe
(min. pow. 30 m2)

Typ stoiska:

Cena
podstawowa
netto PLN/m²

Cena specjalna
netto PLN/m²

534,-

514,- stoisko o pow. ≥ 15 m²

584,-

559,- stoisko o pow. ≥ 24 m²

629,-

579,- stoisko o pow. ≥ 42 m²

664,-

614,- stoisko o pow. ≥ 50 m²

MONIKA NIEDZIELSKA

Od wskazanych powyżej cen za powierzchnię niezabudowaną możliwe jest uzyskanie 10% rabatu, o ile zgłoszenie zostanie dokonane
do 21.12.2018 r. oraz nastąpi zapłata zgodnie z pkt.11 Warunków Uczestnictwa.

KAMILA OLSZEWSKA

Zgłoszenie firmy do uczestnictwa w targach BEAUTY FORUM 2019 odbywa się tylko poprzez system rejestracji wystawców
znajdujący się na stronie www.beauty-fairs.com.pl

Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
tel. + 48 (22) 858 79 55
e-mail: monika.niedzielska@health-and-beauty.com.pl

Kierownik ds. programu ramowego
tel. +48 (22) 858 79 54,+48 603 776 198
e-mail: kamila.olszewska@health-and-beauty.com.pl

OLGA KOPERKIEWICZ

Redaktor naczelna magazynu BEAUTY FORUM
tel. + 48 533 141 415
e-mail: olga.koperkiewicz@health-and-beauty.com.pl

ANNA WILCZEK

Obsługa odwiedzających
tel. +48 (22) 858 79 55
e-mail: sekretariat@health-and-beauty.com.pl

Miejsce targów

Organizator

GLOBAL EXPO
ul. Modlińska 6D
03-216 Warszawa
www.globalexpo.pl
09.03.2019, sobota: 10:00 – 18:00
10.03.2019, niedziela: 10:00 – 17:00

Health and Beauty Media Sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 9/10
02-954 Warszawa
tel.: + 48 (22) 858 79 52, 858 79 55
fax: + 48 (22) 858 79 53
e-mail: targi@health-and-beauty.com.pl
www.beauty-fairs.com.pl
www.beauty-forum.com.pl

Termin nadsyłania
zgłoszeń mija 11.01.2019

