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        Νηύζζειληνξθ, 14 Μαξηίνπ 2018 

       

  

 

Αποιογηζκός δηεζλούς έθζεζες θαιισληηθώλ προϊόληωλ Beauty International –top hair- 

make up artist show (Νηύζζειληορθ, 09-11 Μαρηίοσ 2018) 

 

A. Beauty International 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμύ 9-11 Μαξηίνπ 2018 ε δηεζλήο έθζεζε θαιιπληηθώλ πξντόλησλ Beauty 

International http://www.beauty.de/ ζην Νηύζζειληνξθ. Σεκεηώζεθε ζεκαληηθή κείσζε ζηνλ 

αξηζκό ησλ επηζθεπηώλ -19% από 67.966 ην παξειζόλ έηνο ζε 55.000 θέηνο.  

 
Beauty International   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Εθζέηεο 606 605 622 594 615 648 620 630  

Επηζθέπηεο 47.555 47.131 50.000 61.177 54.701 67.086 67.287 67.966 55.000 

Πεγή: AUMA, Messe Düsseldorf γηα ηα ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2018        

  

Η Beauty International δηαηήξεζε επίζεο ηε δηάξζξσζή ηεο ζε ηέζζεξα βαζηθά ζεκαηηθά 

αληηθείκελα:  

1. Καιιπληηθά πξντόληα 

2. Πεξηπνίεζε λπρηώλ  

3. Πεξηπνίεζε πνδηώλ 

4. Επεμία – Wellness, Spa 

 

Τν βαζηθό θνηλό ζην νπνίν απεπζύλεηαη ε Beauty International είλαη νη επαγγεικαηίεο ζε θάζε 

έλαλ από ηνπο παξαπάλσ θιάδνπο - θπξίσο ηλζηηηνύηα αηζζεηηθήο (πεξίπνπ ην 40% ησλ 

επηζθεπηώλ ηεο έθζεζεο), ηλζηηηνύηα πεξηπνίεζεο πνδηώλ (12%) θαη λπρηώλ (16%). Η 

πξνζέιεπζε εηζαγσγέσλ θαη εκπόξσλ θαιιπληηθώλ πξντόλησλ είλαη πνιύ ρακειή (πεξί ην 5% 

ηνπ ζπλόινπ).   

Η Beauty International είλαη πιένλ ε κεγαιύηεξε έθζεζε γηα θαιιπληηθά ζηε Γεξκαλία, κεηά ηελ 

παύζε ηεο Beautyworld Frankfurt ην 2010 εμαηηίαο ηεο ζπλερνύο ζπξξίθλσζήο ηεο, θαη ηεο Hair 

& Beauty ζηελ Φξαλθθνύξηε  http://hair-beauty.messefrankfurt.com/. Η Beautyworld είλαη 

επίζεο κεγαιύηεξε, όρη όκσο ζεκαληηθόηεξε, από ηελ Vivaness http://www.vivaness.de/ , πνπ 

αθνξά ηνλ θιάδν ησλ θπζηθώλ θαιιπληηθώλ θαη δηνξγαλώλεηαη παξάιιεια κε ηε Biofach ζηε 

Νπξεκβέξγε.  

Παξά ηνλ πξνζδηνξηζκό «δηεζλήο» ζηνλ ηίηιν ηεο, ε Beauty International ζπγθεληξώλεη ζε 

κεγάιν βαζκό εθζέηεο θαη επηζθέπηεο από ηε Γεξκαλία. Tν πνζνζηό ησλ αιινδαπώλ επηζθεπηώλ 

αλέξρεηαη κόιηο ζε 9%, από ηνπο νπνίνπο κάιηζηα πνιινί από ηελ γεηηνληθή Οιιαλδία.   

Σε όηη αθνξά ζηνπο εθζέηεο, νη πεξηζζόηεξνη πξνέξρνληαη θάζε ρξόλν από ηε Γεξκαλία - αλ θαη 

πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη πνιιέο θνξέο σο γεξκαληθέο θαηαγξάθνληαη θαη ζπκκεηνρέο μέλσλ 

εηαηξεηώλ κέζσ ηνπ αληηπξνζώπνπ ηνπο ζηε Γεξκαλία (π.ρ. θαηαγξάθεηαη σο γεξκαληθή ε 

ζπκκεηνρή ηεο γαιιηθήο Guinot Institut Paris http://www.guinot.com κέζσ ηνπ αληηπξνζώπνπ ηεο 

Gieseke cosmetic GmbH http://www.guinot-marycohr.de/).  

Από ηελ Ειιάδα ζπκκεηείραλ δύν εηαηξείεο: 

 Abalase Ltd, δεξκνθαιιπληηθά , κεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο 

 Montolympe,  θπηηθά θαιιπληηθά   http://www.montolympe.com/en/  

http://www.beauty.de/
http://hair-beauty.messefrankfurt.com/
http://www.vivaness.de/
http://www.guinot.com/
http://www.guinot-marycohr.de/
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Γλσζηέο γεξκαληθέο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θεηηλή έθζεζε ήηαλ νη Dr. Eckstein 

http://www.eckstein-kosmetik.de, Dr. Babor http://www.babor.com, Jean d'Arcel Cosmetique 

http://www.jda.de, Gehwohl http://www.gehwohl.de, Alessandro International 

http://www.alessandro-international.de/.  

B. Top Hair- έθζεζε γηα προϊόληα περηποίεζες θαη βαθής καιιηώλ 

Παξάιιεια κε ηελ Beauty International πξαγκαηνπνηήζεθε θαη θέηνο, όπσο θαη ηα πξνεγνύκελα 

ρξόληα ε έθζεζε Top Hair https://www.top-hair-international.de  , γηα πξντόληα πεξηπνίεζεο θαη 

βαθήο καιιηώλ, ε νπνία απεπζύλεηαη θαηά θύξην ιόγν ζε θνκκσηέο. Η Top Hair ζπγθέληξσζε 

πεξίπνπ 450 εθζέηεο, ελώ μεπέξαζε γηα πξώηε θνξά θέηνο ηνπο 37.000 επηζθέπηεο.  Μεηαμύ ησλ 

εθζεηώλ ηεο Top Hair πεξηιακβάλνληαλ γλσζηέο εηαηξείεο όπσο νη Wella, Loreal, θαζώο θαη 

εηαηξείεο εκπνξίαο πξντόλησλ γηα θνκκσηέο (π.ρ Hair Haus, Friseur und Kosmetikbedarf) θαζώο ε 

Top Hair / Beauty International είλαη από ηηο ιίγεο εθζέζεηο ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε πώιεζε 

πξντόλησλ ζην θνηλό. Σηελ έθζεζε ζπκκεηείρε κία ειιεληθή εηαηξεία TAST Group 

https://tastgroup.gr .  

 

      Γ. make up artist design show- έθζεζε γηα επαγγεικαηηθό καθηγηάδ 

Παξάιιεια κε ηηο δύν εθζέζεηο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε έθζεζε γηα επαγγεικαηηθό καθηγηάδ  

make up artist design show https://www.make-up-artist-show.de/ . Σε όηη αθνξά ζηνπο εθζέηεο 

(ζπλνιηθά 51), νη πεξηζζόηεξνη ήηαλ από ηε Γεξκαλία κε ιίγεο ζπκκεηνρέο από ΗΠΑ θαη 

Οιιαλδία. 

Οη εθζέζεηο ζπλνδεύηεθαλ θαη θέηνο από εθηελέζηαην παξάιιειν πξόγξακκα εθδειώζεσλ, 

forum, νκηιηώλ θαη δηαγσληζκώλ.  

Οη επόκελεο εθζέζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην Νηύζζειληνξθ: 

Beauty International  29 - 31 Μαξηίνπ 2019  

Top Hair   30 - 31 Μαξηίνπ 2019 

Make up artist show    30- 31 Μαξηίνπ 2019  
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