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BEAUTY DÜSSELDORF blijft het belangrijkste ontmoetingspunt voor 

de dienstverleners binnen de professionele beautybranche 

 

Ontspannen beursbeleving en goede zakelijke contacten 

 

BEAUTY DÜSSELDORF 2022 is na een gedwongen pauze van twee jaar 

succesvol teruggekeerd en heeft aangetoond, dat de behoefte aan 

ontmoetingen en een persoonlijke uitwisseling van ideeën en kennis groot 

is. Tijdens de looptijd van drie dagen werden 32.000 bezoekers uit 60 

landen op het beursterrein verwelkomd. “We zijn blij, dat BEAUTY eindelijk 

weer heeft kunnen plaatsvinden en dat we een goede balans op kunnen 

maken. Na een lange periode van virtuele besprekingen, heerste ook onder 

de professionals uit de cosmeticabranche een gevoel van opluchting, daar 

de persoonlijke ontmoetingen en on-sight verkoopgesprekken weer 

mogelijk waren. Onze beurshallen zijn echte belevingswerelden; hier 

worden behandelingen en dienstverlening live gepresenteerd. De stemming 

was gedurende alle drie de dagen ontspannen en positief. Veel exposanten 

gaven aan uitstekende verkoopgesprekken te hebben gevoerd,” aldus 

Michael Degen, Executive Director van Messe Düsseldorf. 

 

Van vrijdag tot en met zondag presenteerden bij de toonaangevende 

ontmoetingsplek voor de branches van cosmetica, nail, voet, wellness & 

spa meer dan 1.000 exposanten en merken in vier hallen hun aanbod. De 

professionals  van de branche prezen BEAUTY voor de stijlvolle ambiance 

en de exclusieve sfeer, die het ideale kader voor succesvol netwerken en 

goede vakinhoudelijke gesprekken onder collega’s vormen. “BEAUTY is 

niet alleen een vakbeurs, maar ook een bont en veelzijdig evenement, dat 

bezoekers met al hun zintuigen willen beleven. Hier staan het testen, ruiken, 

voelen en zien centraal. Ook dit jaar bepaalde de inmiddels 35te editie van 

de beurs de maat van de schoonheid. De deelnemers konden hier nieuwe 

impulsen en ideeën opdoen,” vult projectleider Hannes Niemann aan. Dit 

bleek bovenal uit het goedbezochte vakprogramma. Een groot aantal 

mensen nam aan de praktijkgerichte bijscholingsprogramma’s en de circa 

100 presentaties deel, om zo hun kennis weer te kunnen actualiseren. De 

focus lag dit jaar vooral bij ‘Clean Beauty’,  natuurlijke cosmetica en 

duurzaamheid.  

Ook de speciale tentoonstellingen en de prijsuitreikingen werden bijzonder 

goed bezocht. Sammy Gharieni, oprichter en CEO van de gelijknamige 

ondernemingsgroep, werd met de award ‘A Life of Beauty’ onderscheiden. 
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De ‘Goldene Maske für Visagistik’ ging naar de sympathieke Duits-

Kosovaarse Dafinë Neziri. Tijdens BEAUTY-talk met Sami Slimani, een van 

de toonaangevende en meest succesvolle digitale influencers van Europa, 

draaide alles om mode, schoonheid en lifestyle.  

 

Ook dit jaar werden op BEAUTY DÜSSELDORF de segmenten 

digitalisering en sociale media belicht. In hal 10 presenteerden experts in 

de BEAUTY Web S@lon op de praktijk afgestemde workshops rond de 

thema’s internet, sociale media en online marketing.  

 

Op BEAUTY vierde de nail-competitie Nailympia haar première. Aan deze 

professionele en internationaal vooraanstaande nail-wedstrijd namen 49 

deelnemers uit 13 landen in 16 afzonderlijke wedstrijdelementen deel. “We 

voelen ons overweldigd en gelukkig. Het was een geweldige ervaring om 

een van de meest gerenommeerde en grootste nail-competities voor het 

eerst naar Duitsland te halen. We bedanken Messe Düsseldorf hartelijk 

voor de uitstekende samenwerking met SNI en de mondiale Nailympia-

directie,” aldus de enthousiaste reactie van het organisatieteam Signature 

Nail International rond Stefanie Lo Re en Ivonne Voigt. 

 

De betekenis van BEAUTY DÜSSELDORF als toonaangevende beurs, 

werd door partners uit alle segmenten onderstreept, nadat ze na drie dagen 

vol goede gesprekken en contacten tevreden de balans opmaakten. 

 

Dr. Helmut Drees, Voorzitter van de Duitse vereniging voor Professionele 

Cosmetica (VCP): “We merken na drie jaren pandemie nog een beetje 

terughoudendheid – er zijn minder exposanten aanwezig en ook het 

bezoekersaantal ligt wat lager dan bij voorgaande edities. Toch blijft uit alles 

dat de wens om weer persoonlijk met branchegenoten in contact te kunnen 

treden, enorm is. De gesprekskwaliteit was eersteklas en de stemming 

uitermate positief. BEAUTY heeft haar voortrekkersrol in Duitsland na de 

gedwongen Corona-pauze weer op zich kunnen nemen.“ 

Manuela Denz, de voorzitter van de Duitse Vereniging voor Podologie 

(ZFD) heeft ook een positieve balans op kunnen maken: “Ons hele team 

was enthousiast weer in Düsseldorf op de beurs aanwezig te kunnen zijn 

en blij met de doorstart. Het is fijn om in de aangename, ontspannen sfeer 

van BEAUTY oude en nieuwe contacten uit het vakpubliek en de industrie 

te kunnen begroeten. Het is voor ons belangrijk om onze leden en onze 
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beroepsgroep te kunnen laten zien dat we er weer zijn. Na een zeer 

uitdagende tijd is het geweldig, dat we de ons zelf weer on sight aan een 

breed publiek kunnen presenteren en met hen in gesprek kunnen gaan. We 

kijken met een heel goed gevoel terug op de drie beursdagen, en daarmee 

ook vol vertrouwen naar de komende periode.” 

 

Ook het Trefpunt Voet, dat door Mechtild Geismann en haar adviesbureau 

‘podo consulting’ was geïnitieerd en georganiseerd, bleek succesvol. “De 

exposerende bedrijven die hier het programma hebben vormgegeven, 

waren na de beurspauze van twee jaar positief en vol vertrouwen. Ze zijn 

het met elkaar eens dat het goed is, dat BEAUTY DÜSSELDORF weer 

heeft kunnen plaatsvinden. Het met elkaar op locatie kunnen uitwisselen 

van ideeën en inzichten, een van de belangrijkste voordelen van een 

vakbeurs als communicatieforum voor de branche, is waardevol en 

onmisbaar,” aldus Mechtild Geismann. 

 

De uitgeverij KOSMETIK international onderscheidde op de BEAUTY-

vrijdagavond tijdens  het gala ‘Gloria – Deutscher Komstikpreis light’ met 

terugwerkende kracht de beste schoonheidsspecialisten uit Duitsland voor 

het jaar 2020. Bovendien werd de prijs ‘Überlebenswerk 2020/21’ 

(overlevingsprijs) aan Susanne Liewald uit Bad Neuenahr-Ahrweiler 

uitgereikt, die door de overstroming haar complete schoonheidssalon heeft 

verloren en desondanks niet heeft opgegeven. 

 

De volgende BEAUTY DÜSSELDORF vindt van vrijdag 31 maart tot en met 

zondag 2 april 2023 plaats.  

 

 

Foto’s voor persberichten zijn te downloaden op:  
http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/tophair 
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