VÄLKOMMEN TILL HUD & KOSMETIK
5–6 SEPTEMBER 2019
AUGUSTI 2019

Sveriges Hudterapeuters
Riksorganisation

Hud & Kosmetik är skönhetsbranschens enda fackmässa, en
mötesplats och inspirationskälla för alla som arbetar i
skönhetsbranschen. Mässan äger rum 5–6 september 2019
och arrangeras av SHR.
Registreringen är nu öppen och som press är du varmt
välkommen att anmäla dig här; (Länk för anmälan press)
Hud & Kosmetik har genom åren vuxit markant de senaste åren och är
idag en mycket viktig mötesplats i hudvårdsbranschen och den enda
fackmässa i Sverige som vänder sig direkt till personer som arbetar i
hudvårds- och skönhetsbranschen.
Mässan är fylld med aktiviteter, idéer, nyheter och inspiration. Vi
arrangerar föreläsningar, tävlingar, mingel och mycket mer. Med ett
intressant innehåll skapar vi en unik mötesplats för både utställare och
besökare! 2018 hade mässan ca 3000 besökare och ca 90 utställare.

VID FRÅGOR KONTAKTA
VÅR ORDFÖRANDE
ANNICA JOENSUU

2019 bjuds det på ett fullspäckat program med förläsare som Mia
Törnblom, Anne Wetter, Trevor Steyn, Jens Bergström med flera. Det
kommer hållas tävlingar som SM i Makeup, SM i Manikyr, SM i
Naildesign och ny tävling för i år är Eurolash 2019! Årets tema för i SM i
Make Up är "Under ytan".

ordforande@shr.nu
Tel: 0738- 299 099

Årets största nyhet är The Skincare Professionals Awards (SPA). SPA är
ett tillfälle för utställande företag som vänder sig till professionella
yrkesutövare att tävla med sina produkter om att nomineras och
chansen att vinna auktoriserade hudterapeuters finaste utmärkelse.
Syftet med tävlingen är att lyfta fram de professionella
hudterapeuternas främsta arbetsredskap – de professionella
produkterna.
För ackrediterad press kommer det finnas ett pressprogram vilket
meddelas närmare mässan men ni kommer att ha tillgång till
medialounge och pressrum för er precis som tidigare år.
Mindre än en månad kvar, glöm inte att registrera dig - Vi er fram emot
ditt besök!
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