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Ντύσσελντορφ, 20 Μαρτίου 2012

Διεθνής έκθεση καλλυντικών προϊόντων Beauty International
Ντύσσελντορφ, 09-11 Μαρτίου 2012

Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 9-11 Μαρτίου 2012 η διεθνής έκθεση καλλυντικών προϊόντων Beauty
International http://www.beauty.de/ στο Ντύσσελντορφ. Τα βασικά μεγέθη της έκθεσης
παρέμειναν στα επίπεδα των προηγουμένων ετών, καθώς συγκεντρώθηκαν περίπου 600 εκθέτες
και 50.000 επισκέπτες.
Beauty International
Εκθέτες
Επισκέπτες

2007
600
52.328

2008
576
50.035

2009
585
51.000

2010
606
47.555

2011
605
47.131

2012
622
50.000

Πηγή: AUMA, Messe Düsseldorf για τα στοιχεία του έτους 2012

Η Beauty International διατήρησε επίσης τη διάρθρωσή της σε τέσσερα βασικά θεματικά
αντικείμενα:
1. Καλλυντικά προϊόντα
2. Περιποίηση νυχιών
3. Περιποίηση ποδιών
4. Ευεξία – Wellness
Το βασικό κοινό στο οποίο απευθύνεται η Beauty International είναι οι επαγγελματίες σε κάθε
έναν από τους παραπάνω κλάδους - κυρίως ινστιτούτα αισθητικής (περίπου το 40% των
επισκεπτών της έκθεσης), ινστιτούτα περιποίησης ποδιών (12%) και νυχιών (16%). Η
προσέλευση εισαγωγέων και εμπόρων καλλυντικών προϊόντων είναι πολύ χαμηλή (περί το 5%
του συνόλου).
Η Beauty International είναι πλέον η μεγαλύτερη έκθεση για καλλυντικά στη Γερμανία, μετά την
παύση της Beautyworld Frankfurt το 2010 εξαιτίας της συνεχούς συρρίκνωσής της, και την
συνέχιση στη Φρανκφούρτη μόνο της Hair & Beauty http://hair-beauty.messefrankfurt.com/ με
169 εκθέτες και 19.000 επισκέπτες το 2011. Η Beautyworld είναι επίσης μεγαλύτερη, όχι όμως
σημαντικότερη, από την Vivaness http://www.vivaness.de/ , που αφορά τον κλάδο των φυσικών
καλλυντικών και διοργανώνεται παράλληλα με τη Biofach στη Νυρεμβέργη.
Παρά τον προσδιορισμό «διεθνής» στον τίτλο της, η Beauty International συγκεντρώνει σε
μεγάλο βαθμό εκθέτες και επισκέπτες από τη Γερμανία. Tο ποσοστό των αλλοδαπών επισκεπτών
ανέρχεται μόλις σε 9%, από τους οποίους μάλιστα πολλοί από την γειτονική Ολλανδία.
Σε ότι αφορά τους εκθέτες, περίπου οι 500 από τους 600 εκθέτες προέρχονται κάθε χρόνο από τη
Γερμανία - αν και πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές φορές ως γερμανικές καταγράφονται και
συμμετοχές ξένων εταιρειών μέσω του αντιπροσώπου τους στη Γερμανία (π.χ. καταγράφεται ως
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γερμανική η συμμετοχή της γαλλικής Guinot Institut Paris http://www.guinot.com μέσω του
αντιπροσώπου της Gieseke cosmetic GmbH http://www.guinot-marycohr.de/).
Η μόνη χώρα, η οποία συμμετείχε στη φετινή έκθεση με εθνικό περίπτερο, ήταν η Ταϊλάνδη. Οι
πιο ευάριθμες ξένες συμμετοχές φέτος, με βάση τα στοιχεία των διοργανωτών, ήταν εκείνες της
Ολλανδίας (21) και της Αυστρίας (19), ενώ από την Ελλάδα δεν υπήρξε φέτος καμία συμμετοχή.
Γνωστές γερμανικές εταιρείες που συμμετείχαν στην φετινή έκθεση ήταν οι Dr. Eckstein
http://www.eckstein-kosmetik.de, Dr. Babor http://www.babor.com, Jean d'Arcel Cosmetique
http://www.jda.de,
La
mer
Cosmetics
AG
http://www.la-mer.com/,
Gehwohl
http://www.gehwohl.de, Alessandro International http://www.alessandro-international.de/.

Παράλληλα με την Beauty International πραγματοποιήθηκε και φέτος, όπως και τα προηγούμενα
χρόνια η έκθεση Top Hair http://www.tophair.de/ , για προϊόντα περιποίησης και βαφής μαλλιών,
η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε κομμωτές. Η Top Hair συγκέντρωσε περίπου 150
εκθέτες, ενώ ξεπέρασε για πρώτη φορά φέτος τους 30.000 επισκέπτες. Μεταξύ των εκθετών της
Top Hair περιλαμβάνονταν γνωστές εταιρείες όπως οι Wella, Loreal και Schwarzkopf, καθώς και
εταιρείες εμπορίας προϊόντων για κομμωτές (π.χ Hair Haus, Friseurbedarf) καθώς η Top Hair /
Beauty International είναι από τις λίγες εκθέσεις στις οποίες επιτρέπεται η πώληση προϊόντων στο
κοινό. Μεγάλη απήχηση είχαν επίσης τα show “Trend and Fashion Days” στο πλαίσιο της
έκθεσης.
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Οι επόμενες εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ντύσσελντορφ στις
Beauty International 15 - 17 Μαρτίου 2013
Top Hair
16 - 18 Μαρτίου 2013

Αντιγόνη Μαριόλη
Γραμματέας ΟΕΥ Β΄
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