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Cosmeticabranche enthousiast over BEAUTY  

DÜSSELDORF 2017 

 
Opnieuw meer dan 55.000 vakbezoekers  

 

Van 31 maart tot en met 2 april 2017 was op het beursterrein van 

Düsseldorf het grootste schoonheidsinstituut ter wereld te vinden. Meer dan 

55.000 bezoekers bewonderden het veelzijdige aanbod van BEAUTY 

DÜSSELDORF die daarmee haar toppositie als toonaangevende beurs 

voor de branche onderstreepte.  

De brancheprofessionals uit de segmenten cosmetica, nagel, voet, 

wellness en spa waren niet alleen enthousiast over de noviteiten en trends 

van de exposanten, maar vooral ook over het hoogwaardige en 

praktijkgeoriënteerde bijscholingsprogramma. “Gedurende drie dagen 

presenteerden in totaal 1.500 exposanten en merken zich in vier hallen. De 

branche waardeert de beurs in Düsseldorf als belangrijkste trendforum en 

platform voor innovatie en kwalificering. Ook de stijlvolle uitstraling van de 

beurshallen en de professionele ambiance voor salesgesprekken en 

netwerken wisten de cosmetica-experts te overtuigen,” verklaarde Joachim 

Schäfer, directeur van Messe Düsseldorf GmbH. 

Veel bezoekers namen deel aan het praktijkgeoriënteerde 

bijscholingsprogramma dat uit circa 130 onderdelen bestond, om zo hun 

kennis bij te spijkeren. Het vakprogramma met nationale en internationale 

make-upkampioenschappen, verschillende prijsuitreikingen en talrijke 

speciale thema’s rondde het afwisselende aanbod af. “BEAUTY 

DÜSSELDORF blijft het belangrijkste ontmoetingspunt voor professionele 

dienstverleners binnen de beautybranche. Onze beurshallen zijn echte 

belevingswerelden, daar hier behandelingen en services live worden 

gepresenteerd,” zegt projectleider Helmut Winkler. De trend dat medical 

beauty een steeds grotere rol gaat spelen, blijkt zich voort te zetten. “Een 

verzorgd uiterlijk en een goede gezondheid groeien steeds dichter naar 

elkaar toe,” aldus Winkler. Daar past ook het Medical SkinCare Congress 

Düsseldorf bij, dat voor de tweede keer plaatsvond. In het Congrescentrum 

CCD. Ost discussieerden 250 bezoekers met vooraanstaande branche-

experts over wetenschappelijke trendthema’s uit de esthetische 

dermatologie en cosmetologie. 
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Volgens een actueel onderzoek van Messe Düsseldorf en KantarEMNID uit 

Bielefeld heeft de professionele cosmeticabranche in Duitsland goede 

toekomstperspectieven en ook nu is er veel vraag van consumenten. De 

meest favoriete behandelingen welke regelmatig (minstens eenmaal per 

maand) worden geboekt, zijn: pedicure/voetverzorging (11 procent), 

lichaamsbehandeling/massage (9 procent), verzorgende gezichts-

behandeling (7 procent), manicure/handverzorging (6 procent) en 

naildesign (3 procent). 

 

De betekenis van BEAUTY DÜSSELDORF als toonaangevende beurs 

werd ook door exposanten uit alle segmenten benadrukt nadat ze na drie 

dagen vol goede zakendeals de balans opmaakten. 

 

Zo verklaarde Dr. Christian Rimpler, voorzitter van de vereniging Cosmetic 

Professional e.V.: “De positieve stemming die binnen de branche heerst, is 

perfect op BEAUTY overgedragen. De kwaliteit van de vakbezoekers is van 

hoog niveau en het geweldige concept van de beurs wordt door zowel de 

bezoekers als de exposanten gewaardeerd. Gedurende alle drie de dagen 

was de aanloop van bezoekers enorm. Op de stands werden kwalitatief 

goede gesprekken gevoerd en uitstekende orders geschreven.” 

 

Ook Manuela Denz, voorzitter van de Deutsche Verband für Podologie 

(ZFD) e.V. maakt een positieve balans op: “BEAUTY is een bijzonder 

belangrijke beurs waar we veel van onze leden ontmoeten en persoonlijk 

met hen een gesprek aan kunnen gaan. We kunnen hier in Düsseldorf de 

broodnodige voorlichting geven en een groot aantal beroepsmatige en 

praktijkgeoriënteerde vragen beantwoorden.” Ook de speciale 

tentoonstelling ‘Hygiënestraat’ trok veel geïnteresseerden.  

 

Ditzelfde gold voor het aantrekkelijk vormgegeven tentoonstellingssegment 

Wellness. “De speciale tentoonstelling ‘Welt der Behandlungen’ en de 

proeverijzone rondom wellfood, smoothies, thee-lounge en waterbar kon op 

veel bijval rekenen. Het wordt steeds duidelijker dat op BEAUTY de gehele 

spa- en wellnessbranche bijeen komt. Men kan zonder te overdrijven van 

een grote familiereünie spreken,” zei Lutz Hertel, voorzitter van de 

Deutsche Wellness Verband.  
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Door een geslaagde mix van discussierondes met befaamde spamanagers, 

lezingen door experts uit de branche en exposanten met spa brands, spa 

design en spa treatments, bood de SPA BUSINESS LOUNGE een breed 

spectrum aan waardevolle branche-informatie. Het segment heeft zich tot 

een exclusief en pretentieus advies- en communicatieplatform voor de spa- 

en wellnessbranche  geëtaleerd. Marlis Minkenberg van Severin’s Resort & 

Spa uit Keitum / Sylt, mag zich Spa Manager van het Jaar 2017 noemen.  

 

De volgende editie van BEAUTY DÜSSELDORF vindt van vrijdag 9 tot en 

met zondag 11 maart 2018 plaats. Parallel aan de beurs vinden op 10 en 

11 maart TOP HAIR DÜSSELDORF en de make-up artist design show 

plaats.  

  

Statements van exposanten en partners van BEAUTY 

DÜSSELDORF 2017: 

 

Een positief resumé werd ook door de exposanten binnen het 

Opleidingscentrum Podologie gemaakt. De vertegenwoordigers van de 

deelnemende vakscholen hebben veel goede gesprekken met 

geïnteresseerde bezoekers kunnen voeren. “Het waren vooral  

schoonheidsspecialistes en voetverzorgers die informatie in kwamen 

winnen over het beroep podoloog, mogelijke opleidingen en 

perspectieven,” aldus Mechthild Geismann, eigenaresse van Podo 

Consulting. 

 

Petra Winkler (Projekt-Service Düsseldorf) is sinds 17 jaar verantwoordelijk 

voor het vakprogramma van BEAUTY DÜSSELDORF: “Het is goed dat de 

gehele branche hier jaarlijks bijeenkomt. En uiteraard is het geweldig te 

zien dat velen zich op een hoog vakkundig niveau bewegen. De lezingen 

binnen het vakprogramma worden altijd goed bezocht.” Dit jaar namen 

maar liefst 10.000 bezoekers aan het programma deel. 

 

Silvia Troska, creatief directeur Alessandro International GmbH 

We zijn erg enthousiast en werden op onze stand regelrecht onder de voet 

gelopen. Het resultaat is een groei van dubbele cijfers vergeleken bij 2016. 

De klanten willen duidelijk kwalitatief hoogwaardige producten en de prijs 

lijkt daarbij eerder secundair te zijn. Er werd vooral geïnformeerd naar 
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ingrediënten en de werk – de behoefte aan eerlijke producten is groot. Hier 

in Düsseldorf voelen we ons eigenlijk altijd op ons gemak, de verbeteringen 

op het gebied van de service maakt het nóg prettiger. We komen graag 

terug. 

 

Thomas Otte, Bestuur Colibri Beauty GmbH voor het merk OPI 

Significant beter dan vorige jaar – zo luidt de balans die we hier in 

Düsseldorf kunnen opmaken. BEAUTY is de beurs waarop we onszelf 

kunnen laten zien en waar onze producten goed worden waargenomen. De 

organisatie verloopt goed; als er zich ineens een probleem met de 

elektriciteit voordoet, worden we heel snel en competent geholpen. 

 

Michael Grandel, directeur Dr. Grandel GmbH The Beautyness 

Company 

BEAUTY is voor ons de centrale toonaangevende beurs en heeft haar 

positie in de loop der jaren steeds weer bevestigd. Voor de toekomst 

wensen we dat nog meer internationale gasten de waarde van deze beurs 

gaan onderkennen. De bezoekersstroom op vrijdag was beduidend hoger 

dan de voorgaande jaren. Het lijkt erop dat veel professionele instituten hun 

bezoek naar de vrijdag hebben verschoven.  

 

Yvonne Rönnig, manager beurzen & events, Dr. Babor GmbH & Co. 

KG 

Al op vrijdag konden we een groot aantal schoonheidsspecialistes in 

opleiding op onze stand begroeten, die we met informatie en samples 

verder konden helpen. Naast veel contact met klanten uit het Duitstalige 

gebied, was ook een internationaal publiek bij ons te gast. We stellen 

steeds weer vast dat het persoonlijke contact met bestaande klanten hier in 

Düsseldorf tot het schrijven van orders leidt. 

 

Hermann Crux, directeur BCG Baden-Baden Cosmetics Group GmbH 

We hebben meteen vanaf de eerste dag meer contact met bezoekers 

kunnen noteren dan het afgelopen jaar. Hieronder bevonden zich enorm 

veel schoonheidsspecialistes in opleiding voor hun eindexamen, maar ook 

Chinese bezoekers die in distributie geïnteresseerd waren. Het lijkt alsof 

het thema beurs weer belangrijker is geworden. Als MKB-onderneming 

kunnen we op BEAUTY het belang van ons bedrijf presenteren. Onze 
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bestaande klantenkring is weer enthousiast en deels ook trots dat ze op 

hun beurt weer nieuwe klanten naar onze stand mee kunnen brengen. Een 

hoogtepunt op BEAUTY was dit jaar voor ons de première van onze 

wereldnoviteit – een vezelmasker Made in Germany. 

 

Andreas Beckmann, verkoopleider Duitsland, Gharieni Group GmbH 

De ervaring heeft ons geleerd: als BEAUTY goed loopt, dan zal ook dit 

zakenjaar zich goed ontwikkelen. Daarom stemt de indruk hier in 

Düsseldorf ons optimistisch. We kunnen wieder een goede tot zeer goede 

kwaliteit van de contacten vaststellen. Als premium-aanbieder zijn we 

natuurlijk blij met deze hoogwaardige gesprekken en de gedetailleerde 

interesse van onze bezoekers. We verheugen ons ook over de 

internationale bezoekers uit het Nabije-Oosten, Oost-Europa en Groot-

Brittanië.  

 

Michael Ladwig, directeur Gustav Baehr GmbH 

Onze onderneming is inmiddels een soort dinosaurus op BEAUTY. Het is 

voor ons sinds jaar en dag de toonaangevende beurs en een graadmeter 

voor de stemming binnen de branche. Wat de vraag naar 

investeringsgoederen, cosmetica en meubels betreft, zijn we erg tevreden 

over de gesprekken die we hebben gevoerd. 

 

Armando Yusus, make-up artist Inglot GmbH 

We zijn sinds vijf jaar in Düsseldorf aanwezig. In 2016 hebben we een 

enorme omzet behaald en het ziet ernaar uit, dat we dit record dit jaar 

zullen gaan verbreken. Vooral de structuur en de duidelijke afbakening van 

de segmenten bevalt ons hier goed. We zijn erg tevreden. 

 

Nis Juhl Lorenzen, voorzitter bestuur Insight Cosmetics Group 

Deutschland GmbH 

We zijn in deze bedrijfsvorm voor het eerst in Düsseldorf. Heel belangrijk 

daarbij: BEAUTY helpt ons om onze klanten te leren begrijpen – hun 

behoefte, hun verwachtingen. We krijgen hier waardevolle feedback voor 

de toekomst. We zijn heel tevreden. Hier wordt alles zeer professioneel 

opgezet en dat bevalt ons uitstekend. 
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Martin La Fontaine, directeur IONTO Health & Beauty GmbH 

BEAUTY geeft de maat aan. In Düsseldorf beleggen wij 400 vierkante 

meter en hebben voor alle drie onze merken een stand. Een veelheid die 

hier past! We zijn heel tevreden met de bezoekersfrequentie en onze 

standplek in hal 9 direct bij ingang Noord is uitstekend.  

 

Gabriele Medingdörfer, directeur Long-Time-Liner Conture Make-up 

GmbH 

De eerste dag was direct al door de zeer geslaagde mix van enerzijds zeer 

jonge, anderzijds zeer ervaren klanten een succes. Qua internationaliteit 

hebben we een toegenomen aantal bezoekers uit het brede Europese 

gebied en het Midden-Oosten geconstateerd. BEAUTY is voor ons zonder 

twijfel de belangrijkste beurs van het jaar. 

 

Henry Foltynek, oprichter Luxuslashes GmbH 

We zijn heel tevreden over de kwaliteit van de gesprekken. We voelen ons 

hier op de beurs erg thuis daar de kwaliteit van de exposanten hoger is dan 

we op andere beurzen gewend zijn. We hebben bezoekers uit Zwitserland, 

Oostenrijk, Turkije en Spanje mogen begroeten.  

Zonder twijfel is BEAUTY voor ons de belangrijkste beurs. 

 

Gaby Schmidt-Tschida, persvoorlichter Pharmos Natur Green Luxury 

GmbH 

We constateren in het segment van natuurlijke cosmetica  een verschuiving 

van het bewustzijn vast; weg uit de eco-hoek en meer richting kwaliteit en 

natuur. Gezondheid van binnenuit – dat is een interessante trend en onze 

contacten, gesprekken en de vraag hier in Düsseldorf bevestigen ons 

daarin. Dat toont eens te meer hoe belangrijk  BEAUTY  voor ons is.  

 

Dominik Bauermeister, directeur Reviderm AG 

Het publiek hier in Düsseldorf was gemêleerd, we hadden goede 

gesprekken met zowel bestaande als nieuwe klanten. We verwachten na 

afloop van de beurs na de opvolging ook nog enige orders. De deelname 

aan BEAUTY is voor ons in ieder geval de moeite waard. 
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Patrick Rimpler, juniorchef Dr. Rimpler GmbH 

Naast de geweldige contacten ervaren we hier in Düsseldorf dat ook de 

verschillende producenten bij elkaar komen en her en der een oprecht 

compliment voor de stand van anderen laten horen – het gaat er hier als bij 

een grote familie aan toe. Ons nieuwe standconcept is uitstekend 

ontvangen. We zijn regelrecht door onze klanten onder de voeten gelopen. 

De gala-avond ‘Gloria’ met de uitreiking van de cosmeticaprijs heeft 

uitstekend bij het totale concept gepast.  

 

Simon Ruck, Hellmut Ruck GmbH 

De vrijdag in Düsseldorf was met zekerheid de sterkste sinds vijf jaar. Onze 

45 krachten waren non-stop in touw. We verheugen ons er altijd weer op 

hier te zijn. Het potentieel voor diepgaande gesprekken met podologen is 

zeer groot. Het is absoluut een aanrader hier in Düsseldorf aanwezig te 

zijn. 

 

Michael Kalow, directeur WILDE COSMETICS GmbH 

We konden opnieuw veel professionele contacten aanknopen en 

verdiepen. We hebben talrijke bezoekers uit het buitenland, en dan vooral 

uit Nederland, België, Zwitserland, Finland en Oezbekistan kunnen 

begroeten. We zijn inmiddels sinds 32 jaar hier in Düsseldorf aanwezig, 

BEAUTY is en blijft voor ons zonder twijfel de belangrijkste beurs. De in 

vergelijking late looptijd is voor ons minder optimaal en we zijn dan ook blij 

dat de beurs volgend jaar weer vroeger zal plaatsvinden. Dan kunnen we 

on 

ze noviteiten beduidend eerder aan onze klanten presenteren.  
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Alexander Kempe  
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