
PILLAGÁLA2019
2019. október 26.  

Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont, 2. terem

2019-ben másodszor! Szempilla-hosszabbító konferencia és workshop
a Beauty szakkiállításon!

A 2018-as hatalmas érdeklődést követően idén újra megrendezésre kerül a tavaly debütáló
rendezvényünk, a PillaGála. A program célja, hogy a napról napra népszerűbb szempilla-
hosszabbítás minden részterületét körbejárva áttekintést és szakmai ismereteket nyújtson a
pillás szakemberek számára, hogy profi módon gondoskodhassanak vendégeik igéző tekintetéről.
Vegyen Ön is részt előadóként a PillaGálán, és mutassa be a szakma széles körének a legújabb
trendeket, a legmodernebb anyagokat és kellékeket! 

Az egész napos program során végigvesszük ennek a dinamikusan növekvő szektornak a
stílusirányzatait és a know-how-ját. A szakmai közönség gyakorlati workshopokon bővítheti
ismeretit többek között a természetes pillák ápolása, a higiéniai és egészségügyi követelmények
terén, eközben pedig bepillantást nyer a D-k aktuális világába. 

A szakmai látogatók számára a részvétel az előadásokon ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött. A program időterve: 11.00-17.00 (kb. 7-10 előadás). A 2018-as látogatói szám: 200 fő volt. 
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A PILLA Gálán való részvételre vonatkozó ajánlati csomagok: 
Támogató Partner
Csomag ára kiállító cégek számára: 29 000 Ft + Áfa 
Csomag ára nem kiállító cégek számára: 59 000 Ft + Áfa

A csomag tartalma:
• 30 perces workshop-előadás
• logó minden hirdetésen (a rendezvény print és online hirdetésein)
• online hírlevél-megjelenés
• szórólap kihelyezési lehetőség a helyszínen

Kiemelt partner
Csomag ára: 150 000 Ft + Áfa 

A csomag tartalma:
• 50 perces workshop-előadás
• roll-up kihelyezés a helyszínen
• magazinmegjelenés: készítünk a cég vezetőjével vagy egy általa kijelölt szakemberrel egy

nagyinterjút a Beauty Forum magazinban. (A tervek szerint a szeptemberi számban, több
jelentkező esetén több lapszámra leosztva, a tavaly megjelent interjúkat nem ismételjük, a
visszatérő partnerek online PR megjelenést kapnak.)

• logó minden hirdetésen 20 %-al nagyobb méretben, mint a támogató partnerek (a rendezvény
print és online hirdetésein)

• online hírlevél-megjelenés
• szórólap kihelyezési lehetőség a helyszínen

A Beauty Forum szakkiállítás szervezője, a német Health and Beauty GmbH magyar
leányvállalata Magyarországon 28. alkalommal rendezi meg a szépségipar legnagyobb hazai
rendezvényét. A rendezvényen többek között a várt látogatók száma a két nap alatt mintegy
5000 fő. A rendezvényen kozmetikai, smink, szempilla-hosszabbításos, PMU előadások és
bemutatók, valamint szakmai versenyek várják ingyenesen a szépségipari szakembereket. 

A rendezvényt az egész év során tartalommal támogatja a Beauty Forum magazin és online
portál, melyet nap mint nap számtalan kozmetikus olvas.  

LEGYEN ÖN IS PARTNERÜNK ÉS MUTASSA BE AZ ÚJDONSÁGAIT A SZAKMÁNAK!

Amennyiben támogatóként részt kíván venni a PillaGála 2019 programon,
kérjük, e-mailen jelezze: krisztina.lisal@health-and-beauty.hu

További információ: Lisal Krisztina, +36 30/574-4745


