
Programkavalkád az őszi Beauty-n 
Sminkszínpad, Kozmetikai színpad, Pillagála, 10. Jubileumi Piknikkör, Üzleti Konferencia, Kezelési Bemutatók
Sziget, Szalonbeszélgetések, Kozmetikus Diákolimpia és szakmai beszélgetések színesítették Magyarország
legnagyobb szépségipari szakkiállításának két napját. A Beauty Forum Budapest idén 28. alkalommal került
megrendezésre.

Idén a korábbi évekhez képest nagyobb területen, több
kiállító céggel, és még gazdagabb programkínálattal
várta a szépségipari szakembereket a 28. Beauty Forum
Budapest szakkiállítás és vásár a Lurdy Házban.
Beszélgetések, bemutatók, versenyek és előadások: két
nap alatt 6 színpadon több mint 85 előadást hallgathatott
meg a csaknem 5500 érdeklődő. 

Az idei év újdonsága, a Kezelési Bemutatók Sziget óriási
sikert aratott, ahogyan az itt debütáló Beauty Forum
Szalonbeszélgetések színpadot is örömmel fogadták a
látogatók. Telt házas volt a Beauty Marketing Experts-el
együttműködésben szervezett Üzleti Konferencia,
amelyre már hetekkel a rendezvény előtt lefoglaltak
minden helyet az érdeklődők.  A Pillagála résztvevői is
számos érdekes újdonsággal és technikával
találkozhattak a költséghatékony pillaépítésen át a
Kardashian style szempillákig, a Piknikkörön – mely
nálunk ünnepelte a 10. születésnapját - résztvevő
kozmetikusok pedig különleges arcmasszázstechnikákat
sajátíthattak el.

A Make-up Magyar Kupa eredménye:
1. Helyezett: Tijana Tamis
2. Helyezett: Szűcs Márta 
3. Helyezett: Harczné Hanó Adrienn

Sminkszínpadunkon egyebek mellett Dominique Roberts,
OMC-világbajnok sminkmester bemutatóját nézhették
meg a résztvevők, és számtalan lenyűgöző munkával
kápráztatták el a közönséget Magyarország legjobb
sminkesei. Ezen a helyszínen három verseny is zajlott:
pénteken az International Bridal Make-up Award by
Catherine Arley, és az International Brow Cup by ÉLAN
versenyzői mérhették össze tudásukat, szombaton pedig
a 29. Make-up Magyar Kupán gyönyörködhettünk a
szebbnél szebb sminkekben. 

Kiemelt versenyszponzor: 

Támogatók: Köszönjük szépen a támogatást
szponzorainknak! Fo
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A szakmaiság mindig is meghatározó értéke a munkánknak. 2004 óta ítéli oda a ku-
ratórium az Év Szakmai Díját egy olyan szakembernek, aki kiemelkedő teljesítményt
nyújt a kozmetikában. A 2019-es év szakmai díjazottja Tóth Katalin kozmetikusmester
lett, akinek Balla Ágnes, a Health and Beauty Business Média Kft. ügyvezetője adta át
az oklevelet.  

Fontos küldetésünknek tartjuk, hogy támogassuk a jövő nemzedékét. Örülünk, hogy
idén is több száz kozmetikustanuló látogatott el hozzánk. Bízunk benne, hogy sikerült
bemutatnunk nekik ennek a csodálatos szakmának az újdonságait és a kiemelkedő
szereplőit. A legbátrabb tanulók versenybe is szálltak, és az idén 4. alkalommal
megrendezett Diákolimpián mérték össze tudásukat. 

A verseny eredménye:
1. Helyezett: S.SZ.C.Handler Nándor Szakképző Iskolája Sopron 1.csoport
2. Helyezett: Z.SZ.C.Asbóth Sándor Szakgimnáziuma Szakközépiskolája

és Kollégiuma Keszthely
3. Helyezett: S.SZ.C.Handler Nándor Szakképző Iskolája Sopron 2.csoport

Kiemelt versenyszponzor: Támogatók: 

Kiemelt partnerek: Stratégiai partnerek: 

Köszönjük szépen a támogatást szponzorainknak!

Köszönjük mindenkinek, aki eljött és ott volt velünk az Őszi Beauty-n, és külön köszönjük a
támogatást a rendezvény kiemelt és stratégiai partnereinek:

Találkozzunk jövőre,
a 29. Beauty Forum Budapest Szakkiállításon! 
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