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Magyarország legnagyobb szépségipari rendezvényén az iparág gyártói és 
forgalmazói 2018-ban 5000 nm-en vonultatták fel a kozmetika, fodrászat, 
kéz- és lábápolás innovációit és legjobb termékeit. 

A kiállítás fő szakmai partnerével, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
Kézműipari Tagozatával (BKIK) együtt, építve a tavalyi tapasztalatokra, idén 
is egy nemzetközi színvonalú rendezvényt valósítunk meg Magyarország első 
számú rendezvényközpontjában, a Hungexpón. 

Amellett, hogy a kiállítás a magyarországi szépségipari szakma meghatáro-
zó platformja és éves találkozóhelye, arra törekszünk, hogy 2-3 éven belül a  
BEAUTY & Style Kiállítás nemzetközileg is elismert brand legyen. 

Hozzuk létre együtt Közép-Kelet-Európa legjobb szépségipari rendezvényét! 

SZAKMAI LÁTOGATÓKNAK INGYENES 
BELÉPÉS A KIÁLLÍTÁSRA! 

BEAUTY & STYLE NEMZETKÖZI 
SZÉPSÉGIPARI KIÁLLÍTÁS 2019

kozmetika

fodrászat

egyéb (smink és kiegészítők,  
szolárium, füllyukasztás)

műköröm, kéz- és lábápolás

tanácsadás

21%

10%

3%

17%

48%
TEMATIKA 
SZERINTI 

MEGOSZLÁS 

KIÁLLÍTÓINKRÓL  
(BEAUTY & STYLE KIÁLLÍTÁS 2018, KUTATÁS)

61
KIÁLLÍTÓ

110
KÉPVISELT 
MÁRKA

64% számára a nagy- 
közönség és a szakmai 
közönség részvétele 
egyaránt fontos

74% ajánlaná a 
kiállítói részvételt 
üzleti partnereinek



HASZNÁLJA KI A KIÁLLÍTÁST, MINT KOMPLEX MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS 
PLATFORMOT, BŐVÍTSE ÜZLETI KAPCSOLATAIT! BIZTOS CÉLCSOPORT, CÉLZOTT 
MÁRKAÜZENET, LEGJOBB VERSENYTÁRSFIGYELŐ, NETWORKING! 

• Üzletkötés, potenciális partneri 
körének bővítése

• Célcsoport egy helyen

• Céges előadások, bemutatók tar-
tásának lehetősége

• Szépségipari szakemberek nagy 
számú jelenléte a teljes ágazatból

• Nemzetközi színvonalú rendezvény 
(infrastruktúra, szolgáltatások, 
nemzetközi kiállítók jelenléte)

• Gazdag, színvonalas programkíná-
lat a szakmai és a nagyközönség-
nek egyaránt

• Szakmai partnerei számára korlát-
lan számú ingyenes meghívó

• Karszalagos beléptetési rendszer a 
közönség és az egyes szakma-
csoporotok könnyebb azonosí-
tása érdekében 

• A Hungexpo több, mint 50 
éves tapasztalattal, pro-
fesszionális szervezőcsa-
pattal a legújabb pavilon-
jában várja  
a kiállítókat és  
a látogatókat

MIÉRT ÉRDEMES KIÁLLÍTÓKÉNT 
RÉSZT VENNI A RENDEZVÉNYEN? 

SZAKMAI LÁTOGATÓINKRÓL  
(BEAUTY & STYLE KIÁLLÍTÁS 2018, KUTATÁS)

EGYENLETES 
SZAKMAI  

MEGOSZLÁS 

17%

28%

28%

27%

fodrász

kozmetikus
műkörmös  
és lábápoló

egyéb

74% ajánlaná  
a kiállítói részvételt 
üzleti partnereinek

KÖZEL 

6000
LÁTOGATÓ 

TÖBB MINT 
85%  
SZAKMAI  
LÁTOGATÓ

85%

biztosan kilátogat 
jövőre is 

üzleti döntést hozott a kiállításon, vagy későbbi üzleti döntését jelentősen 
befolyásolták a kiállításon látottak

Budapest és agglomeráció nő92% 
68% 

55% 63% 

NAGYKÖZÖNSÉGI LÁTOGATÓINKRÓL

ajánlaná barátainak  
a kiállítás megtekintését

biztosan ellátogat 
jövőre is

férfi 74% 26% 76% 

nő74% 76% Budapest és agglomeráció vásárolt a kiállításon60% 

75% szakember ajánlása alapján választ szépségápolási termékeket



KIÁLLÍTÓINKAT AZ ALÁBBI 
TÉMÁKBAN VÁRJUK
KOZMETIKA 
• Arcápolás
• Dekorkozmetika
• Testápolás

FODRÁSZAT,  
SZAKÁLLVÁGÁS (BARBER)

MŰKÖRÖM, KÉZ- ÉS  
LÁBÁPOLÁS 

SPA, FITNESS ÉS WELLNESS, 
SZOLÁRIUM
• Aromaterápia

• Barnító termékek
• Szolárium, szauna,  

masszázsmedence
• Fitness és wellness gépek,  

wellness csomagok

TANÁCSADÁS
• Táplálkozási tanácsadás,  

személyre szabott edzésterv
• Orvosi (bőrgyógyász,  

plasztikai sebész, stb.)
• Smink
• Stílus

EGYÉB
• Higiénia
• Munkaruha
• Táplálékkiegészítők
• Parfüm
• Szalonbútor, -berendezés
• Továbbképzés, oktatás,  

tanácsadás
• Szakmai szervezetek
• Média

KOMMUNIKÁCIÓ, PROGRAMOK
• Többcsatornás kommunikáció,  

átfogó online és offline  
médiakampány:  
§ Aktív DM kampány
§ Hatékony közösségi médiakam-

pány (Facebook, Instagram, 
Youtube)

§ Megjelenés glossy magazinokban
§ TV-s szereplések

• Szakmai szervezetekkel való  
szoros együttműködés

•Gazdag és színvonalas programsorozat
§ Céges bemutatók, szakmai  

      előadások, workshopok 
§ 61. Országos Fodrász és  

      Kozmetikus Bajnokság
§ Körmös versenyek 
§ Kozmetikus versenyek

Szakmai programok, versenyek a kiállítás minden 
tematikájában a BKIK Kézműipari Tagozatának 
közreműködésével



AZ ÖNÖK SIKERÉÉRT DOLGOZUNK

MÉDIAPARTNEREINK 

HUNGEXPO ZRT. 
 
KIÁLLÍTÁSIGAZGATÓ
Raunicker Ivett
raunicker.ivett@hungexpo.hu
Tel.: (+36 1) 263-6011, (+36) 30 445-8907

MARKETING
Szentpétery Hajnalka
szentpetery.hajnalka@hungexpo.hu
Tel.: (+36 1) 263-6027, (+36) 30 498-7580

ÉRTÉKESÍTÉS
Simon Valéria 
simon.vali2@hungexpo.hu
Tel.: (+36 1) 263-6149, (+36) 30 439-9092

Faluközi Zsófia 
falukozi.zsofia@hungexpo.hu 
Tel.: (+36 1) 263-6058, (+36) 30 485-3213

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZAKMAI PARTNERÜNK 

SZAKMAI AJÁNLÁSOK
HAJAS LÁSZLÓ, mesterfodrász
Mindig is irigykedve néztem a külföldi utazásaim 
alkalmával, milyen csodálatos szakmai kiállítások 
vannak szerte a világban. Soha nem értettem, Ma-
gyarországon miért nem sikerül összefognunk, együtt 
ünnepelni, beszélgetni, egymástól tanulni, egyszóval 
Szakmázni! 
Sok hazai rendezvény volt már, de sajnos ezek az 
évek alatt valahogy veszítettek a vonzerejükből. Most 
újra itt van egy olyan kezdeményezés, amely a szép-
ség szakmáiról szól, egy márkafüggetlen, minőségi 
esemény, ahol mindenki jól érezheti magát, informá-
lódhat, tanulhat, versenyezhet! 
Csak ajánlani tudom mindenkinek, forgalmazóknak, 
gyártóknak, kereskedőknek, szakembereknek, hogy 

legyenek, legyetek ott ősszel a 
BEAUTY & Style Kiállításon 
a Hungexpón! 
A szervezők tavaly már 
bebizonyították, hogy 
lehet Magyarországon 
is minőségi szakmai 
eseményt létrehozni és 
biztos 
vagyok benne, hogy ebben 
az évben még jobb lesz, több 
kiállítóval, több bemutatóval, 
több versenyzővel!
Találkozzunk októberben a Hungexpón a BEAUTY  
& Style, azaz a Szépség és Stílus kiállításán!

POHORELLI BETTI, makeup artist

Nagyon örülök, hogy vég-
re van egy olyan hazai, 
ugyanakkor nemzetközi 
színvonalú kiállítás, ahol 
a teljes szépségipari 
szakma bemutatkozhat 
és felvonultathatja új-
donságait. Itt a szak-
emberek és a nagykö-
zönség is kipróbálhatja 
megannyi márka minőségi 
termékeit, inspirálódhatunk a 
legfrissebb trendekről és tovább 
színesíthetjük a sminkes palettán-
kat. Egy hétvége, ami nekünk és 
rólunk szól!

SEBESTYÉN ÁGNES, műkörömépítő 
szakoktató, nemzetközi nailart oktató  

Régóta foglalkoztat, hogy 
miképp lehetne még a 
szakmánkat fejleszteni, 
magyar műköröm-díszítő 
oktatóként a világ élvo-
nalában járni, és utat 
törni mind technikai, 
mind oktatási szinten.
Ha érdekel a műkörmök 
világa, illetve, hogy szak-
mabeliként hogyan tudod a 
legmodernebb és legegyszerűbb 
módon fejleszteni magad, itt a helyed a BEAUTY  
& Style  Kiállításon a Hungexpo szervezésében! 
Ezen a kiállításon egy helyen találkozhatunk a 
szépségipari cégek újdonságaival, új szakmai 
fogásokat ismerhetünk meg és az aktuális tren-
dekre is széles rálátást kapunk, mindezek mellett 
színvonalas szakmai előadásokra és versenyekre 
számíthatunk. Gyertek el, én biztosan ott leszek!



BŐVEBB INFORMÁCIÓK
Időpont: 2019. október 18-20.
Nyitvatartás: péntek 12.00-18.00
Szombat-vasárnap: 10.00-19.00
Helyszín: 
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont 
H-1101 Budapest, Albertirsai út 10., G pavilon 
www.beautyandstyle.hu
beautyandstyle@hungexpo.hu

KIÁLLÍTÓINK MONDTÁK  
(BEAUTY & STYLE KIÁLLÍTÁS 2018, KUTATÁS)

KEDVEZMÉNYES 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2019. március 31. 20% kedvezmény a területbérleti díjból          
2019. június 30. 10% kedvezmény a területbérleti díjból 

A kiállítással nagyon 
elégedettek vagyunk. 
Tavaly egy hasonló ki-
állításon vettünk részt, 
amely kétnapos volt, 
ez háromnapos. Szá-
munkra nagyon sike-
res lett a rendezvény: 
rengeteg új érdeklődés 
és új vevő jelentkezett, 
számos régi ismerős-
sel találkoztunk. A kol-
légáink részt vettek a 
különböző körmös és 
fodrászversenyeken. 
Nagyobb területen tud-
tunk bemutatkozni, na-
gyon tetszik az egész 
pavilon.” 

Mauchart Gábor 
tulajdonos 

GLORYNAILS  
HUNGARY 

„A DRHAZI márkával 
veszünk részt a kiállítá-
son. Pont olyan közön-
ség érkezett hozzánk, 
akikre számítottunk. 2 
előadást is tudtunk tar-
tani a rendezvényen, 
ahol nagy számban je-
lentkeztek érdeklődők. 
Nagyon színvonalas 
kiállítás volt, fantasz-
tikus programokkal, a 
standok gyönyörűek és 
jól éreztük magunkat.”

DR Házi Edina  
kutató fejlesztő

DRHAZI HIGHTECH 
NATURAL ZRT. 

„Ma reggel örömmel 
a szívemben keltem 
fel, mert azt éreztem, 
hogy a szervezők, a 
rendezők szívüket, lel-
küket beletették, na-
gyon lelkesen álltak 
hozzá ehhez az egész 
történethez. A szép-
ségipar – az ipar szót 
nem nagyon szeretem 
- de maga a szépség 
méltó teret kapott a 
rendezők által. Nagyon 
elégedett vagyok a 
rendezvénnyel, nagyon 
sok érdeklődő volt.”

Feller Adrienne  
alapító tulajdonos

ADRIENNE FELLER 
COSMETICS ZRT.

„Szakmailag egy na-
gyon színvonalas ren-
dezvény, amelyről azt 
gondolom, és nem csak 
én mondom, hanem 
más látogatók is, hogy 
olyan, mint a londoni. 
Színvonalas, igényes, 
nagyon szépek a stan-
dok, örömmel jöttek ki 
a látogatók és nagyon 
sok érdeklődő volt, a 
szombat és a vasárnap 
nagyon jól sikerült.”

Garamvölgyi Tamara  
oktatási vezető

REVLON  
PROFESSIONAL 


