
Mię dzy na ro do we Tar gi Ko sme ty ki „Be au ty
& Spa ESTHE TIC SHOW” to naj now sza ini cja -
ty wa, łą czą ca w so bie cztery naj waż niej sze seg -
men ty bran ży be au ty: ko sme ty kę, spa & we ll -
ness, me dy cy nę este tycz ną oraz bi znes. Dzię ki
peł ne mu za kre so wi te ma tycz ne mu tar gów,
od po wia da ją ce mu naj now szym tren dom, roz -
wią za nia dla sie bie mo gli zna leźć za rów no pra -
cow ni cy sa lo nów ko sme tycz nych, jak i ho te li
spa, a tak że ga bi ne tów me dy cy ny este tycz nej.

W pierw szy dzień tar gów odby ły się dwie
kon fe ren cje – Spa & We ll ness oraz Me dy cy na
Este tycz na, zaś dru gie go dnia odwie dza ją cy
mo gli wziąć udział w pa ne lu Bi znes oraz Ko -
sme to lo gia. Wy kła dy po pro wa dzi li zna mie ni ci
pre le gen ci, dzię ki którym kon fe ren cje cie szy ły
się wiel ką po pu lar no ścią, gro ma dząc peł ne sa le
pro fe sjo na li stów, chcą cych wciąż po sze rzać
swo ją wie dzę. Wy jąt ko wą po pu lar no ścią cie -
szy ły się za ga dnie nia bi zne so we, wśród nich
wy kład zna ne go i ce nio ne go pro fe so ra Hen ry -
ka Mru ka. Wy stą pie nie wy peł ni ło sa lę do gra nic
moż li wo ści. Ucze st ni cy tłu mnie przy by li rów -

nież na wy kład Ka li ny Ben Si ry, go spo dy ni pro -
gra mu „Be au ty In spek tor”, emi to wa ne go w te -
le wi zji Pol sat Ca fe, a tak że na wy stą pie nie Mar -
ty Fi łoń – po pu lar nej tre ner ki bi zne su spa & be -
au ty, która przed sta wi ła re cep tę na zwięk sze nie
sprze da ży w ga bi ne cie be au ty. Do zgłę bie nia
sztu ki au to pre zen ta cji za chę ca ła ak tyw nie dr
An na Ju po wicz-Gi nal ska, o za rzą dza niu ze spo -
łem w prak ty ce opo wie dzia ła zaś Ar le ta Tur -
kacz. Kom pen dium bi zne so wej wie dzy do peł -
ni ło wy stą pie nie To ma sza Jań cza ka, który za -
pre zen to wał pod sta wo we na rzę dzia pro mo cji
w in ter ne cie. 

Po twier dze niem ryn ko we go tren du łą cze -
nia ko sme ty ki z me dy cy ną este tycz ną mo że
być suk ces kon fe ren cji Me dy cy na Este tycz na.
Za kres dzia łań w tej dzie dzi nie to wciąż go rą cy
te mat, a o moż li wo ściach, ja kie da je, opo wie -
dzie li le ka rze me dy cy ny este tycz nej: dr Iza be la
Til szer, dr Ha li na Bro dec ka, dr Piotr Nie dział -
kow ski, dr Ro bert Krzy sztof Mlo sek oraz 
w du e cie – dr Do ro ta Krzy ża now ska-Ger nand
i ko sme to log Jan Bie niek. 
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nowości i wydarzenia

Relacja z ESTHETIC SHOW
W weekend 22-23.11.2014 w Warszawie odbyły się I Międzynarodowe
Targi Kosmetyki „Beauty & Spa ESTHETIC SHOW”. Strefa targowa 
z 92 wystawcami, 4 całodniowe konferencje merytoryczne, wyjątkowe
mistrzostwa i warsztaty makijażu na scenie głównej – łącznie ESHETIC
SHOW odwiedziło ponad 3 tys. osób z całej Polski. To był udany
początek, który zapewnił temu wydarzeniu stałą i mocną pozycję 
w kalendarzu jesiennych i wiosennych spotkań targowych.



70

Dru gim bie gu nem bran ży be au ty jest fi lo zo -
fia spa & we ll ness – na kon fe ren cji Spa & We ll -
ness o tej idei na wy kła dzie in au gu ru ją cym opo -
wie dział Adam Hok, od lat pro mu ją cy kon cep -
cję we ll ness w Pol sce. O aspek tach waż nych
dla przy szło ści bran ży spa, m.in. o po trze bach
klien tów, die cie i fit ness czy aran ża cji wnętrz,
opo wie dzie li tak że: Ma te usz Ćwi goń, Mar ta
Hoj na, An drzej Chmie lew ski, Be a ta Adam czyk,
dr Ka ta rzy na Ko wal cze oraz Ar tur Ko nop ko.

Czwar ta kon fe ren cja po świę co na zo sta ła
ko sme ty ce pie lę gna cyj nej, a o ja kość przed sta -
wia nych te ma tów za dba li m.in. wy kła dow cy
Wy ższej Szko ły In fra struk tu ry i Za rzą dza nia,
part ne ra edu ka cyj ne go tar gów Esthe tic Show.
Ucze st ni cy tej kon fe ren cji do wie dzie li się m.in.
ja kie mo gą być skut ki zdro wot ne przyj mo wa nia
su ple men tów die ty, jak zin dy wi du a li zo wać
usłu gi w swo im sa lo nie, a tak że czym są na -
praw dę ko mór ki ma cie rzy ste i dla cze go to za -
ga dnie nie wy róż nio ne zo sta ło Na gro dą No bla.

Ko lo ro we sza leń stwo i daw ka praw dzi -
wych emo cji cze ka ła zaś na odwie dza ją cych na
sce nie głów nej: mi strzo stwa ma ki ja żu dla pro -
fe sjo na li stów, mi strzo stwa szkół wi za żu i sty li -
za cji, pre zen ta cja tren dów w sty li za cji pa znok -
ci, wspa nia łe po ka zy ma ki ja żu, war szta ty eks -
pe ry men tu z ko lo rem, a na wet po kaz mo dy –
to wszy st ko mo gły zo ba czyć tłu my gro ma dzą -
ce się przez dwa dni pod sce ną.

W so bo tę (22.11) odbył się fi nał pol ski Mi -
strzostw Ma ki ja żu Ma ke-up dla pro fe sjo na li stów
– zwy cięż czy ni, po za wspa nia ły mi na gro da mi
rze czo wy mi, bę dzie re pre zen to wać nasz kraj
w Fi na le In ter na tio nal Ma ke-Up Cham pion ships,
orga ni zo wa nych pod czas tar gów BE AU TY
DU ES SEL DORF. Wi dow nia mo gła na bie żą co
śle dzić wy ko ny wa nie sty li za cji za ty tu ło wa nej:
w sty lu gla mo ur. Fi na ło we pra ce oce ni ło ju ry
w skła dzie: An na Cie chom ska, Wio let ta Wy pi -

jew ska, An na Uss-Woj cie chow ska, Ma te usz
Szla gier, Ewa Sa la.

Po burz li wych na ra dach, oprócz pierw szej
trój ki, po sta no wio no przy znać tak że dwa wy -
róż nie nia – Mar cie Par ciak oraz Agnie szce Ba -
du rze. III miej sce na podium za ję ła Aga ta Do -
bosz, II lo ka ta przy pa dła Agnie szce Du doń.
Nie kwe stio no wa ną zwy cięż czy nią zo sta ła zaś
Kin ga Ko la siń ska, która pod czas ogło sze nia wy -
ni ków nie kry ła ra do ści i łez wzru sze nia.

W nie dzie lę (23.11) na sce nie głów nej do
fi na ło wej ry wa li za cji sta nę ły ucze st nicz ki Ma ke-
Up Show Ogól no pol skich Mi strzostw Szkół
Wi za żu i Sty li za cji. Na sce nie wy ko na ły ma ki ja -
że i sty li za cje o te ma ty ce „Pin-up girl – czar
dziew czy ny z ka len da rza”. Ju ry w skła dzie: An -
na Cie chom ska, Wio let ta Wy pi jew ska, Re na ta
Go dlew ska, Ad rian na Wy soc ka, Ma te usz Szla -
gier oraz Ni na Ba sco przy zna ło miej sca na
podium: III miej sce dla Mag da le ny Ko źlic kiej
oraz II miej sce dla Ber na det ty Ka ni. Po za cię tej
wal ce zwy cięż czy nią mi strzostw zo sta ła Agnie -
szka Deć kow ska. Ser decz ne podzię ko wa nia
na le żą się spo nso rom mi strzostw, którzy ufun -
do wa li wy jąt ko wo atrak cyj ne i war to ścio we
na gro dy dla wszy st kich fi na li stek, są to fir my: In -
glot, dr Ire na Eris, Sa lon Per fect, Sun FX, Ma ri -
za, Ni na Ba sco, Wio let ta Wy pi jew ska, Ma ke-
Up In struc tors Aca de my, Ve ro na Pro ducts
Pro fes sio nal, Gla zel Vi sa ge, Vi pe ra Co sme tics,
Aka de mia Pięk na, For Meds, Def-Pol.

W so bot ni wie czór odwie dza ją cy tar gi
i wy staw cy mie li oka zję spo tkać się w nie for -
mal nej at mo sfe rze na wy jąt ko wym, in te gra cyj -
nym after par ty bran ży be au ty w Klu bie Ja sna 1.

Part ne ra mi Mię dzy na ro do wych Tar gów
Ko sme ty ki Be au ty & Spa Esthe tic Show by ły fir -
my: No va Gro up (part ner głów ny), Ba bor oraz
Ro yx Pro.

www.esthe tic show.pl
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