Sammy Gharieni ontvangt op BEAUTY DÜSSELDORF 2020 de
award ‘A Life of Beauty’
Sammy

Gharieni,

oprichter

en

CEO

van

de

gelijknamige

ondernemingsgroep, ontvangt in het jaar 2020 de award ‘A Life of Beauty’.
Sammy Gharieni wordt als een doelgerichte visionair gezien, die de spa- en
wellnessbranche met innovatieve behandelstoelen en -banken heeft
veranderd. Met bijna 30 jaar ervaring is de Gharieni Group GmbH een van
de internationaal toonaangevende producenten van hoogwaardige wellnessen behandelstoelen en apparatuur voor de segmenten spa, wellness,
cosmetica en voetverzorging/podologie.
De naam Gharieni staat voor een merk met hoge kwaliteitsnormen, die met
meerdere vestigingen op vier continenten een wereldwijd opererende
onderneming vormt.
Met de onderscheiding ‘A Life of Beauty’ bekroont Messe Düsseldorf tijdens
BEAUTY DÜSSELDORF persoonlijkheden, die zich op bijzondere wijze
verdienstelijk hebben gemaakt voor de professionele cosmeticabranche en
tevens een impulsgever van de branche zijn. De prijsuitreiking vindt op
vrijdag 6 maart 2020 om 11 uur bij het Meeting Point in hal 10 plaats.

Gepassioneerde visionair
Sammy Gharieni werd als zoon van een Tunesische vader en een Belgische
moeder in Tunis geboren. Als jongeman bewees hij al over een pioniersgeest
te beschikken en voorzag de door hem zelf gebouwde apparaten van kleine
Gharieni-logo’s. In 1981 kon hij door een beurs naar de Universiteit van
Duisburg, waar hij zijn opleiding tot gediplomeerd elektro-ingenieur afrondde.
De eerste carrière-mijlpaal volgde in 1992 met de oprichting van de
handelsonderneming

‘Electro-Medical

Gharieni’,

waar

de

eerste

behandelstoelen voor het medische segment, dialyse en cosmetische
chirurgie werden vervaardigd. In 2005 ontdekte Sammy Gharieni het grote
potentieel van de spa- en wellnessbranche en zorgde met kwalitatieve, zeer
technologische en innovatieve wellness- en behandelingsbanken voor een
doorbraak in nieuwe markten. Door de multifunctionaliteit, het hoogwaardige
materiaal,

het

exclusieve

design

en

vooral

de

individuele

keuzemogelijkheden op het gebied van uitrusting, bekleding en kleur,
behaalden de Gharieni-banken een nieuw kwaliteitsniveau. “Ik word door
passie gedreven en hou enorm van dat wat ik doe – en dat is bepalend voor
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de weg, die men uiteindelijk kiest,” beschrijft Sammy Gharieni zijn dagelijkse
motivatie.
Professioneel concept en nóg meer succes
Inmiddels is de Gharieni Group GmbH een mondiaal opererende
onderneming, waarvan de producten met het kwaliteitskeurmerk ‘Made in
Germany’ in meer dan 100 landen wereldwijd worden verkocht. Tot het
portfolio

behoren

naast

de

wellnessbanken,

cosmeticabanken

en

podologiestoelen ook inrichtingsmeubilair, cosmetische en medische
apparatuur en verbruiksartikelen voor het werken in een studio of een
praktijk.

Conceptuele

wellness-concepten

met

complete

behandelprogramma’s, bijpassende accessoires en scholing over de
apparatuur ronden het aanbod af.

Het actief netwerken op nationaal en internationaal niveau speelt binnen de
onderneming een belangrijke rol. Al vroegtijdig heeft het team van Gharieni
bij de ontwikkeling van nieuwe producten de noodzaak erkend, om verder te
kijken dan hun neus lang was. De interne creatieve afdeling werkt continu
met specialisten uit verschillende segmenten en industrietakken samen. “De
principes van een succesvolle onderneming zijn gestoeld op innovatie,
investeren in onderzoek en interdisciplinair samenwerken. Een wereldwijd
netwerk is daarbij onontbeerlijk,” zegt Sammy Gharieni.
Sinds 2019 is de Gharieni Group volgens de Forbes Travel Guide ‘de officiële
spa- en wellness-inrichter’. Het onafhankelijke beoordelings-systeem voor
luxueuze hotels, restaurants en spa’s rijkt aan Gharieni de felbegeerde
onderscheiding voor de representatie van de beste producten en services
voor de segmenten spa en wellness uit.

BEAUTY DÜSSELDORF 2020 is van vrijdag 6 tot en met zondag 8 maart
2020 dagelijks van 9 tot 18 uur geopend. Alle bezoekers moeten zich
voorafgaand aan het kopen van een entreekaart als vakbezoeker
legitimeren. Men kan zich van tevoren registreren op www.beautyduesseldorf.com. Op de website of via de BEAUTY-hotline +49 211-45607602 kan alle mogelijke informatie over BEAUTY DÜSSELDORF worden
verkregen.
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