
 

1 
 

BEAUTY DÜSSELDORF: in het teken van schoonheid 

Internationale toonaangevende beurs voor cosmetica, nagel, 

voet, wellness en spa van 31 maart tot en met 2 april 2017 

 

Eersteklas vakprogramma en exclusieve ambiance 

Van 31 maart tot en met 2 april 2017 komen 55.000 vakbezoekers naar de 

beurshallen 9 tot en met 12 van BEAUTY DÜSSELDORF om informatie in 

te winnen over het aanbod van 1.500 exposanten en merken uit de 

segmenten cosmetica, nagel, voet, wellness en spa. De toonaangevende 

beurs in Düsseldorf, waar alle relevante merken vertegenwoordigd zijn, 

biedt experts uit alle windstreken een allesomvattend overzicht op de 

markt. Naast noviteiten en trends en de mogelijkheid om orders te 

plaatsen mogen de bezoekers bij de ontmoetingsplekken voor de 

branches en bij de Meeting Point een veelzijdig, op de praktijk 

georiënteerd bijscholingsprogramma met meer dan 130 

programmaonderdelen verwachten.  

Messe Düsseldorf staat bekend om de hoogwaardige en stijlvolle 

ambiance maar ook het omvangrijke serviceaanbod. De halindeling in 

Düsseldorf is geheel op de behoefte van de bezoekers afgestemd, het 

bewegwijzeringssysteem op basis van kleuren voor de afzonderlijke 

segmenten maakt een snelle oriëntatie mogelijk: cosmetica in roze, nagel 

in blauw, voet in groen en wellness/spa in geel/paars. Tegelijkertijd vinden 

de beursbezoekers in de vier hallen ruim opgezette rustzones, lounges en 

cafés. In alle segmenten geldt: bij BEAUTY DÜSSELDORF zijn de 

professionals onder elkaar. Dit wordt door een strikte 

vakbezoekersregistratie al in aanloop naar de beurs gewaarborgd. 

Ambiance, structuur en de kwaliteit van het aanbod staan voor 

professionaliteit en de hoge standaard van dit evenement. 

 

Brancheonderzoek belooft positieve conjuncturele ontwikkeling  

Volgens een actueel onderzoek van Messe Düsseldorf en het Zwitserse 

marktonderzoeksinstituut Wissler & Partner heeft de professionele 

cosmetische branche in Duitsland goede toekomstperspectieven. De 

huidige economische situatie van de beautybranche wordt positief 

beoordeeld. Momenteel behalen 105.000 arbeidskrachten een jaaromzet 

van 2,5 miljard euro, wat neerkomt op een groei van 25 procent 

gedurende de afgelopen vijf jaar. De online-enquête richtte zich tot 

eigenaren van cosmetica- en voetverzorgingsinstituten, nagelstudio’s en 
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spa- en wellnesscentra en heeft aangetoond dat 45 procent de huidige 

economische situatie als goed beoordelen en dat 66 procent in de 

komende jaren rekening houdt met een stijging van de conjunctuur. 48 

procent van de ondervraagden plant in de komende twee jaar grote 

investeringen voor hun instituut en 74 procent benut beurzen voor 

bijscholing, het vergaren van actuele informatie en creatieve inspiratie 

voor de dagelijkse werkzaamheden. Uit de enquête blijkt bovendien dat de 

beauty- en gezondheidsbranche naar elkaar toegroeien en dat thema’s als 

‘medical beauty’ steeds belangrijker worden – een ontwikkeling die 

BEAUTY DÜSSELDORF met het voortzetten van het Medical SkinCare 

Congres dan ook heeft opgepakt.  

 

Innovatieve producten en trends voor cosmetica 

In het segment Cosmetica bevinden zich exposanten met verzorgende, 

decoratieve en apparatieve cosmetische producten. Het aanbod reikt van 

huidverzorgingsproducten en innovatieve werkstoffen via natuurlijke 

cosmetica en actuele trendy make-up-producten tot aan noviteiten bij 

behandelingsaccessoires en technische apparatuur. 

De interesse in informatie en bijscholing in het segment cosmetica is zoals 

gebruikelijk zeer groot. Het vakprogramma van BEAUTY biedt hulp bij de 

oriëntatie, geeft onafhankelijk advies over de grondbeginselen en 

presenteert de nieuwste ontwikkelingen uit de veelzijdige segmenten van 

de cosmetica. Het centrale forum is het Meeting Point in hal 10. Hier 

presenteren exposanten hun noviteiten en trends en gaan in op actuele 

thema’s rondom schoonheid. Bijzondere highlights zijn het Duitse make-

upkampioenschap rondom het thema ‘Avantgarde’ en het internationale 

make-upkampioenschap met als thema ‘Casual Elegance’. Ook de 

felbegeerde awards ‘A Life of Beauty’ en ‘Goldene Maske für Visagistik’ 

worden hier uitgereikt. 

 

Trend Forum: vakkennis op het hoogste niveau 

In het Trend Forum in hal 10 presenteren beroemde experts in één uur 

durende lezingen van hoog niveau vakkennis uit wetenschap en praktijk. 

Dit jaar draait het om de vraag of en hoe men op alle leeftijden gezond en 

mooi kan blijven. Er wordt onder meer gesproken door Dr. Frank 

Muggenthaler, specialist voor mond-, kaak- en gezichtschirurgie en 

plastische ingrepen, PD Dr. Ada Borkenhagen, medisch psychologe, prof. 

Dr. Michael Schmidt, biochemicus en huidfysioloog. PD Dr. Eva Peters, 
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specialist voor dermatologie en venerologie en prof. Dr. Beate Schultz-

Zheden, medisch psychologe en professor voor gezondheids-

management. Er worden thema’s als moderne medische 

beautybehandelingen, vroegtijdige huidveroudering, voortgang in het 

onderzoek naar cosmetica, bindweefsel, huid en hormonen, en stress en 

gezondheid behandeld. Het Trend Forum is gratis en kan zonder 

aanmelding vooraf worden bezocht. 

 

Segment Nail – perfecte nagels 

In het segment Nail vinden de bezoekers een unieke selectie aan 

innovatieve producten, nieuwe hand- en nagelverzorgingsconcepten en 

actuele nagel-trends en verwerkingstechnieken. In Düsseldorf is het 

gehele spectrum van de branche te zien: gelverwerking, airbrush-

techniek, nagel-creaties uit acryl, kunstzinnige nail-art, hand- en 

nagelverzorgingsproducten, verzorgingslijnen voor natuurlijke nagels, 

elektrische vijlen en UV-lichtuithardingslampen voor kunstnagels. Bij het 

bijscholingsforum Treffpunkt Nail wordt informatie over de nieuwste 

ontwikkelingen verstrekt en krijgen de bezoekers tips voor de dagelijkse 

werkzaamheden. Dit jaar draait alles om de ‘perfecte nagels’, waarbij de 

volgende thema’s centraal staan: efficiënt werken in de studio’s, 

natuurlijke nagels – eigenschappen en problemen, Japanse manicure, 

Secrets of Shellac, voor iedere nagel het passende product, praktijk-check 

– de correcte berekening van prijzen. 

 

Segment Voet – ontmoetingsplek voor voetspecialisten 

Ook voor de medische en cosmetische voetverzorgers is BEAUTY 

DÜSSELDORF een belangrijk communicatie- en bijscholingsforum. In het 

middelpunt staan daarbij naast voet- en nagelverzorgingsproducten 

technische uitrusting en praktijkinrichting. Bij het Treffpunkt Fuß vinden 

bezoekers onder het motto ‘Uit de praktijk vóór de praktijk’ een 

afwisselend bijscholingsaanbod rondom de thema’s mycose in de 

voetverzorging en podologie, preventie en behandeling bij 

voetveranderingen, het verwijderen van likdoorns door middel van 

orthese, hygiëneplan/hygiënehandboek en de holistische benadering van 

voetschimmel. 
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Segment Wellness – stijlvol verwenprogramma 

Het tentoonstellingssegment Wellness biedt een overzicht van de trends 

en toepassingen, maar ook behandeling- en cabinetechnologie voor de 

wellness- en spa-branche. Bij het Treffpunkt Wellness worden bovendien 

internationale spa- en massagetrends en body treatments gepresenteerd 

en overzichtelijk gedemonstreerd. Dit jaar gaat het om oliemassage met 

massage-glaasjes als wellness- en spatoepassing, piroche-methode, 

Balinese massage, voedingssupplementen voor het zonnebaden, Larimar-

behandeling, lichaamsbehandelingen – winstgevend voor het instituut en 

‘sweet palping’. Het tentoonstellingssegment Wellness onderscheidt zich 

met name door het stijlvolle design, een omvangrijk verwenprogramma en 

de bijzondere ambiance. 

   

Spa – knowhow uit de praktijk 

In de SPA BUSINESS LOUNGE wordt het thema ‘succesvol 

spamanagement’ tijdens interessante lezingen en discussierondes vanuit 

verschillende perspectieven benaderd. Voor vakbezoekers uit de 

hotellerie, investment, spa-complexen en management biedt de SPA 

BUSINESS LOUNGE een exclusief en hoogwaardig lezingen-, advies- en 

communicatieplatform.  Tijdens lezingen en discussierondes worden 

onder meer de thema’s concept, positionering en efficiëntie in spa’s 

behandeld. In twee lezingen wordt specifiek op het thema 

interieurarchitectuur ingegaan. Bij de een gaat het om de kracht van 

kleuren en het gebruik ervan in spa-ruimtes, bij de ander om de niet te 

onderschatten werking van ruimtepsychologie op gasten en hun gedrag. 

Ook de zonder twijfel belangrijke verkoop van diensten en producten in 

spa’s komt aan bod. Bekende spa-managers vertellen in best practice-

presentaties over hun werk in toonaangevende instituten. Een bijzonder 

hoogtepunt in het programma is de onderscheiding Spa Manager van het 

Jaar. 

 

Bijzondere thema’s 

 

Het Medical SkinCare Congres 

Een gestaag groeiende interesse van consumenten in moderne anti-

aging-behandelingen betekent voor de beautybranche nieuwe uitdagingen 

en kansen. Daarom richt de toonaangevende beurs BEAUTY 

DÜSSELDORF met het Medical Skincare Congres Düsseldorf, welke in 
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2017 voor de tweede keer zal plaatsvinden, zich naar de wensen van de 

markt. Op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april worden in het 

congrescentrum CCD Ost over belangrijke thema’s uit de esthetische 

dermatologie gesproken. Wetenschappelijke en praktische lezingen met 

prominente experts en sprekers vormen het centrale kader van het 

tweedaagse congres. Het Medical Skincare Congres richt zich tot 

ondernemers en vakkrachten uit schoonheidsinstituten, apotheken, 

parfumerieën, hotel-spa’s en dermatologen.  

 

Live-productie 

BEAUTY DÜSSELDORF biedt met de Live-productie een interessante blik 

achter de coulissen van de productie van cosmeticaproducten. Dit jaar 

worden in samenwerking met de producenten KRYOLAN, JEAN D’ARCEL 

en Dr. Spiller in hal 10, de productieprocessen van decoratieve cosmetica, 

ampullen met werkzame bestanddelen, en vocht-inbrengende crème 

getoond. De BEAUTY-bezoekers hebben bovendien de gelegenheid om 

de vertegenwoordigers van de firma’s ter plekke vragen over de 

productieprocessen te stellen en mogen de geproduceerde producten 

meenemen en uitproberen.  

 

Opleidingscentrum Podologie 

De speciale sectie ‘Ausbildingszentrum Podologie’ biedt uitgebreide 

informatie over de toekomst van het beroep podoloog en daarnaast 

informatie over opleidingen, zwaartepunten binnen het beroep en 

ontwikkelingsmogelijkheden. De doorscholing van pedicure tot podoloog 

staat daarbij centraal. 

 

Hygiënestraat 

Voor podologen en pedicuren is het thema rondom hygiëne enorm 

belangrijk. De Duitse vereniging voor podologen, ZFD, biedt passende 

cursussen over de eisen op het gebied van hygiëne bij het reinigen van 

medische producten en biedt tevens de benodigde basiskennis. Naast de 

zorgvuldige reiniging van instrumenten hebben de desinfectering en 

bescherming van de handen de hoogst prioriteit. In samenwerking met de 

ZFD wordt aan dit thema met de ‘Hygienestraße’ een speciale 

tentoonstelling in het kader van BEAUTY DÜSSELDORF gewijd. 
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Speciale tentoonstelling Wellness: wereld der behandelingen 

In samenwerking met de Deutsche Wellness Verband realiseert BEAUTY 

DÜSSELDORF sinds vele jaren innovatieve speciale tentoonstellingen. 

De tentoonstelling Wellness presenteert dit jaar onder het motto ‘wereld 

der behandelingen’ een keuze aan internationale voorbeelden uit drie 

continenten. In Europa hebben veelal de schatten uit de natuur een 

belangrijke rol bij de ontwikkeling van behandelingen gespeeld. Typisch 

voor de behandelingen van het Aziatische continent is de relatie tot 

overgeleverde gezondheidssystemen zoals de Indiase Ayurveda of de 

traditionele Chinese geneeskunde. Uit de USA hebben speciale 

massagetechnieken zoals het uit Hawaii afkomstige Lomi wereldwijd 

erkenning gekregen. 

 

Gloria – Duitse cosmeticaprijs 

Voor de vierde keer op rij wordt de begeerde Duitse cosmeticaprijs Gloria 

uitgereikt. De uitgeverij KOSMETIK international onderscheidt 

persoonlijkheden en ondernemingen voor hun verdiensten en prestaties in 

zes categorieën. De Gloria-uitreiking vindt tijdens een gala op 

vrijdagavond plaats. De branche-award wordt ondersteund door 

gerenommeerde ondernemingen uit de branche, de VCP Verband 

Cosmetic Professional en Messe Düsseldorf. 

 

Wellness & Spa Innovation Awards en Innovation Gallery 

Voor de in totaal vijfde keer reikt de Deutsche Wellness Verband de 

Wellness & Spa Innovation Awards uit. In vijf categorieën eert de 

vereniging noviteiten en toekomstgerichte ideeën binnen de wellness- en 

spabranche en overhandigt deze onderscheidingen op zondag 2 april om 

16 uur op BEAUTY DÜSSELDORF bij het Treffpunkt Wellness. Bovendien 

worden de genomineerde kandidaturen in de Innovation Gallery 

gepresenteerd. 

 

Service met een hoofdletter S 

De beurs is uitsluitend toegankelijk voor vakbezoekers die zich van 

tevoren op www.beauty.de hebben geregistreerd. Na registratie kunnen 

eTickets worden aangeschaft. Een online ticket kost 35 euro (dagkaart), of 

50 euro (tweedagenkaart). Aan de kassa zijn de tickets vijf euro duurder. 

Een dagkaart voor het congres is er vanaf 125 euro. (inclusief BEAUTY-

bezoek). En het beste is: bij de ticketprijs zit alles inbegrepen. Dit vindt 

http://www.beauty.de/
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men alleen in Düsseldorf! Een bezoek aan de vakbeurs, deelname aan 

het vakprogramma, de garderobe en het bagagedepot, de beursgids, 

kinderopvang en tevens het openbaar vervoer in de regio Düsseldorf: één 

ticket – één prijs.  

BEAUTY DÜSSELDORF is van vrijdag 31 maart tot en met zondag 2 april 

2017 dagelijks van 9 tot 18 uur geopend. Uitgebreide en actuele 

informatie is te vinden op www.beauty.de of via de BEAUTY-hotline +49 

(0)211 4560 7602. Hier vindt men ook informatie over aantrekkelijke hotel- 

en reisaanbiedingen. 

 

We willen u vragen bij publicatie te vermelden dat BEAUTY 

DÜSSELDORF een strikte vakbeurs is die alleen op vertoon van 

vaklegitimatie kan worden bezocht. Consumenten en bezoekers uit 

andere branches worden niet toegelaten. 

  

 

Drie beurzen parallel in Düsseldorf 

In het voorjaar van 2017 staat het beursterrein in Düsseldorf geheel in het teken 
van schoonheid: van vrijdag 31 maart tot en met zondag 2 april 2017 vindt 
BEAUTY DÜSSELDORF, de internationale toonaangevende vakbeurs voor 
cosmetica, nagel, voet, wellness en spa plaats. Met twee dagen overlap vindt 
parallel op zaterdag 1 en zondag 2 april TOP HAIR INTERNATIONAL Trend & 
Fashion Days, Duitslands nr. 1 kappersevenement plaats. Eveneens op zaterdag 
1 en zondag 2 april vindt bovendien de make-up artist design show, Duitslands 
enige vakbeurs voor visagisten en grimeurs plaats.  
  
 

 

Perscontact:  
Alexander Kempe  
Assistente: Marion Hillesheim 
Tel.: +49 (0)211/45 60-997/-994  
Email:  KempeA@messe-duesseldorf.de 
 HillesheimM@messe-duesseldorf.de 
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