
 

 

Succesvol voor schoonheid: 35 jaar BEAUTY DÜSSELDORF  

Trefpunt voor de professionele cosmetica 

 

BEAUTY DÜSSELDORF heeft de maat voor cosmeticabeurzen bepaald en 

is sinds meer dan 35 jaar succesvol voor schoonheid. Het toonaangevende 

trefpunt voor cosmetica, nail, voet, wellness & spa nodigt van 6 tot en met 

8 maart 2020 vakbezoekers voor het grootste feest van de branche uit. De 

Düsseldorfse toonaangevende beurs staat voor kwaliteit en 

professionaliteit, en biedt in vijf hallen het complete aanbod van nieuwe 

producten, verzorgingsconcepten, moderne behandelingen, 

wetenschappelijke inzichten en innovaties van 1.500 exposanten en 

merken.  

 

Naast noviteiten en trends kunnen de bezoekers bij de branchetrefpunten 

en bij het Meeting Point een veelzijdig en op de praktijk georiënteerd 

bijscholingsprogramma verwachten, wat in deze omvang en veelzijdigheid 

alleen in Düsseldorf te vinden is. De tentoonstellingssegmenten Voet en 

Wellness & Spa (hal 9), Cosmetica Order (hal 10), Cosmetica Directe 

Verkoop (hal 11), Nail (hal 12) en Accessoires (hal 13) bieden een 

omvangrijk en optimaal overzicht van de markt. Bij dé toonaangevende 

beurs van de branche zijn professionals onder elkaar – dit wordt door de 

vakbezoekersregistratie in aanloop naar de beurs gewaarborgd. 

 

In Düsseldorf wordt de maat van schoonheid bepaald 

Op BEAUTY DÜSSELDORF wordt sinds 35 jaar de maat van schoonheid 

aangegeven – hier krijgen professionals van de branche nieuwe impulsen 

en ideeën; nergens anders is een vergelijkbaar groot en aantrekkelijk 

aanbod te vinden. De ambiance en structuur en de vakkundige kwaliteit van 

het aanbod weerspiegelen de professionaliteit en de hoge eisen die de 

beurs aan zichzelf stelt. Als trefpunt van de professionele beautyscene, 

komen hier mensen bijeen, die hun zaak zeer succesvol en met passie 

voeren. De intensieve uitwisseling , de beste condities en een ontspannen 

sfeer maken BEAUTY DÜSSELDORF uniek. Alle informatie is te vinden op 

www.beauty-international.com.  
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Innovaties en toekomstvisioenen: de trend ‘G-beauty’ 

Op BEAUTY kunnen de bezoekers zich op een compleet marktoverzicht, 

talrijke premières en volop highlights verheugen – bovendien presenteren 

de exposanten hun innovaties en toekomstvisioenen van de professionele 

cosmetica.  

Nadat de afgelopen jaren K-beauty en J-beauty met trends uit Korea en 

Japan de markt domineerden, staat in 2020 vooral G-beauty centraal – de 

nieuwste cosmeticaproducten ‘Made in Germany’. Internationaal heeft dit 

kwaliteitszegel enorm in aanzien toegenomen – de hoge 

kwaliteitsstandaard van de aangeboden dienstverlening en producten 

worden zeer gewaardeerd. “Duitse huidverzorgingsproducten staan garant 

voor hoogwaardige en veilige ingrediënten en een hoge werkzaamheid. 

Ook thema’s als duurzaamheid, efficiëntie, betrouwbare certificering en dito 

technologieën zijn succesfactoren van G-beauty,” zegt Hannes Niemann, 

projectleider van BEAUTY DÜSSELDORF. Een andere belangrijke trend is 

de aanhoudende vraag naar zo natuurlijk mogelijke cosmetica, natuurlijke 

ingrediënten en wellness-behandelingen. “Ook binnen deze thema’s heeft 

de Duitse cosmetica een voortrekkersrol op zich genomen. In Düsseldorf 

worden de voordelen van G-beauty in de volle bandbreedte getoond,” aldus 

Niemann.  

 

Bijscholing, tips en ideeën voor de dagelijkse praktijk 

Een van de belangrijkste bouwstenen van het BEAUTY-concept is het 

hoogwaardige vak- en bijscholingsprogramma, met meer dan 130 

programmaonderdelen. Er wordt onafhankelijke kennis overgedragen en de 

nieuwste ontwikkelingen uit de veelzijdige segmenten van de professionele 

cosmetica gepresenteerd. Op de podia van de Trefpunten Voet, Nail, 

Wellness & Spa en bij het Meeting Point in het segment Cosmetica, 

informeren gerenommeerde sprekers de bezoekers over de actuele 

trendthema’s en geven belangrijke tips voor de dagelijkse praktijk. Bekende 

firma’s en verschillende exposanten tonen de noodzakelijke instrumenten, 

die vakmensen voor hun bijscholing en inspiratie nodig hebben. Het gehele 

vakprogramma is te vinden op: www.beauty-

duesseldorf.com/en/Programme/Programme_overview  

 

Op BEAUTY worden bovendien twee zeer gewilde branche-awards 

uitgereikt. Sammy Gharieni, oprichter en CEO van de gelijknamige 

ondernemingsgroep, krijgt in het jaar 2020 de award ‘A Life of Beauty’. De 

http://www.beauty-duesseldorf.com/en/Programme/Programme_overview
http://www.beauty-duesseldorf.com/en/Programme/Programme_overview
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‘Goldene Maske für Visagistik 2020’ gaat naar de Engelse Karin Darnell. 

De in Londen geboren Darnell behoort sinds drie decennia tot de 

grootheden van haar branche.  

 

Andere beurs-highlights: tijdens de BEAUTY-Talk op zondag 8 maart, praat 

entertainer Riccardo Simonetti om 11.30 over mode, schoonheidsidealen 

en stylingtips, bij de European Make-Up Awards tonen nationale en 

internationale make-up-artiesten hun talent op het podium en in de 

BEAUTY Web S@lon krijgen alle bezoekers, die hun onderneming 

doelgericht online willen presenteren, opnieuw gratis waardevolle tips en 

tricks over internet, sociale media en digitale communicatie. 

 

BEAUTY DÜSSELDORF is van vrijdag 6 tot en met zondag 8 maart 

2020 van 9 tot 18 uur geopend. Uitgebreide, actuele informatie is te 

vinden op www.beauty-international.com  of te verkrijgen via de 

BEAUTY-hotline +49 (0)211 4560 7602. En op www.beauty.de/1777 is 

meer informatie over aantrekkelijke hotel- en reisaanbiedingen te 

vinden.  

 

We verzoeken u bij publicatie aan te geven, dat BEAUTY DÜSSELDORF 

een vakbeurs is, die uitsluitend voor vakbezoekers met legitimatie 

toegankelijk is. Privébezoekers en bezoekers uit andere branches worden 

niet toegelaten.     

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

 HillesheimM@messe-duesseldorf.de 
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