16. – 17. 3. 2018

NEJVĚTŠÍ
KOSMETICKÝ VELETRH
V ČESKÉ REPUBLICE

7. – 8. 9. 2018

VÝSTAVIŠTĚ PVA EXPO PRAHA

WORLD OF BEAUTY & SPA 2018 PODZIM
26. Kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA 2018 PODZIM – výlet do
světa krásy, pohody i nezapomenutelných zážitků a zkušeností.
Stejně jako dvě desítky tisíc pravidelných návštěvníků ani Vy si nenechte ujít
návštěvu veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA v pátek 7. a sobotu 8. září v areálu PVA EXPO PRAHA – Letňany. V nabídce bude několik stovek prestižních
značek z oborů profesionální kosmetika, přístroje a vybavení pro kosmetické,
kadeřnické a nehtové salony, wellness, spa, hotelovou péči, zdravý životní
styl i výrobky pro finální spotřebitele, řada zahraničních značek tu bude hledat zastoupení pro český trh.

7. – 8. 9. 2018
VÝSTAVIŠTĚ PVA EXPO PRAHA

Jedním z „hitů” bude opět přírodní péče. Odborníci na stáncích se budu věnovat anti-aging metodám, aromaterapii, péči o nohy, masážím, relaxaci, regeneraci i alternativním metodám péče o tělesné a duševní zdraví. Partnery
i účastníky veletrhu jsou největší oborová sdružení: Unie kosmetiček, Asociace pracovníků v regeneraci, Česká asociace wellness, Asociace Českých
aromaterapeutů, Česká aromaterapeutická společnost, Asociace saunérů,
Česká podiatrická společnost, sdružení PROKOS, aj. Veletrh budou provázet
semináře věnované kromě pěstící kosmetiky péči o nohy, aromaterapii, detoxikaci, relaxačním procedurám i duševnímu rozvoji.

PRAHA 9 – LETŇANY

7.–8.
září

PVA EXPO
PRAHA
Letňany

Kosmetické veletrhy WORLD OF BEAUTY & SPA

Tel: +420 257 941 691, Fax: +420 257 941 702, E-mail: info@BeautyExpo.cz, www.BeautyExpo.cz
Korespondenční adresa: EXPOBEAUTY PRAGUE s.r.o., Smaragdová 322, CZ – 154 00 Praha 5

www.WorldOfBeauty.cz

V 2.04 – 27/8/2018

6.–8. 9. 2018

Změna programu i log účastníků veletrhu vyhrazena

Trendy v líčení, účesech, odívání – look 2018/19 s tradičními jmény: Pavel
Bauer, Štěpánka Podroužková, Romana Topinková, Honza Špilar a další
„guru” světa módy. Zazáří opět nejkrásnější dívky – České miss. Připravujeme
atraktivní soutěže: Českou mistrovskou soutěž v make-upu, mistrovství v nail
designu, soutěž napříč kadeřnickým světem INSPIRACE 2019, soutěž v pedikérské zručnosti, soutěž v make-upu – airbrush, soutěž produktů mimořádné
kvality BEPPA, soutěž mladých návrhářů a soutěž v naturálním fitness. Nabídka široké palety zážitků bude umocněna spojením s dalšími atraktivními
veletrhy a eventy, kam bude pro návštěvnice veletrhu WBS s platnou vstupenkou zvýhodněný vstup. Budou to: veletrh dekorací FOR DECOR & HOME
(sleva 50%), veletrhy Sběratel a Minerály a drahé kameny (pro ženy zdarma).

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ODBORNÝ PROGRAM

10.00
10.10
10.10
10.15
10.20
10.40
10.50

9.30 WORKSHOP ČESKÉ PODIATRICKÉ SPOLEČNOSTI – www.podiatrie.cz

11.10
11.35
11.50
13.15
13.25
13.45
14.00
15.20
15.30

Změna programu i log účastníků veletrhu vyhrazena

15.40
16.00
16.30

Zahájení soutěže v NAIL DESIGNU – www.BeautyExpo.cz/nail-design
Sdružení Labyrint – charitativní vystoupení interpretů – www.LabyrintBrno.cz
Zahájení celodenní účesové show SOU Praha 8 – www.SOUHair.cz
Finalisté soutěže Diamond Fashion Designer 2018
Vladimír Mazal: Ájurvédská masáž plosek nohou tibetskou miskou – www.ajurv.cz
TANA Cosmetics – Plesová sezóna – www.IPmakeup.com/tana-cosmetics
Prezentace a vyhlášení výsledků mezinárodní soutěžní přehlídky mladých
módních návrhářů FASHION GAMES 2018 na téma PLAYTIME – www.vosonspso.cz
PhDr. Hana Yasminka Šimčíková – www.Yasminka.cz – Pleťové ošetření s luxusními
produkty obsahující olej z Rododendronu, s regeneračními a pěstícími účinky.
Jan Špilar: „Thór” (vlasová show) – www.StrihorukyEdward.com
Soutěž Face Airbrush Make up Open – téma „Summer Flower”
www.BeautyExpo.cz/airbrush – hlavní partner soutěže firma Dinair
BEAUTY EXPO & PROKOS PRODUCTS AWARD 2018 soutěž výrobků mimořádné
kvality – www.BeautyExpo.cz/beppa
Pavel Bauer – vyhlášení 13. ročníku soutěže Creative Image Team 2019
Přehlídka mladých návrhářů VOŠON na téma „První republika”
(Pavel Bauer a Romana Topinková) – www.vosonspso.cz
Pavel Bauer: Mistrovství ČR v MAKE UPU na téma „Královna pouště”
www.BeautyExpo.cz/make-up
Anna Menzelová, prezidentka UK: Pozvání na kosmetický kongres – www.uniek.cz
Vyhlášení výsledků Airbrush Make up Open – www.BeautyExpo.cz/airbrush
Vyhlášení výsledků Mistrovství ČR v MAKE-UPU. Generální partner: Unie
kosmetiček. Hlavní sponzoři: MIL cosmetics, Keenwell, Janssen cosmetics,
Tana Cosmetics, Wimpernwelle, Ringana. Hlavní mediální partner: Časopis Linda
Enii nails – novinky – www.eniinails.com
Vladimír Mazal: Kurkuma nejen pro zdraví – www.ajurv.cz
Vyhlášení vítězů soutěží v NAIL DESIGNU – www.BeautyExpo.cz/nail-design
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10.00 Zahájení podiatrické soutěže International Beauty Foot Cup Czech 2018
www.BeautyFootCup.cz
Hlavní sponzor firma Odel Laboratoires s.r.o. – www.profi-pedikura.cz
10.15 ICN Beauty & Fitness Cup 2018 – Tomáš Procházka – www.natural-sport.cz
10.45 Scarlett Fashion Show – www.tvarscarlett.cz
10.55 ICN Beauty & Fitness Cup 2018 – pokračování – www.natural-sport.cz
11.20 Vystoupení známého muzikálového herce a zpěváka Zbyňka Frice
11.30 Fashion Island s finalistkami Miss Czech Republic 2018 (na této přehlídce se
poprvé představí finalistky této soutěže) – www.FashionIsland.cz
12.00 PhDr. Hana Yasminka Šimčíková – www.Yasminka.cz – Pleťové ošetření s luxusními
produkty obsahující olej z Rododendronu, s regeneračními a pěstícími účinky.
12.25 ICN Beauty & Fitness Cup 2018 – FINÁLE – www.natural-sport.cz
12.45 Módní přehlídka – České modelky – www.CeskeModelky.cz
13.00 Honza Cigánik, Romana Topinková, Daniela Hejtmánková:
9. ročník soutěže „INSPIRACE 2019” – téma: FLOWER HAIRSTYLE TRANSFORMATION – www.BeautyExpo.cz/inspirace – Mediální partneři: Linda, VlasyVizáž
14.00 Štěpánka Podroužková: Fotomakeup 2019 – „GLITTER & SHINE” s módní přehlídkou společenských šatů svatebního salonu Delta – www.kosmetika-vizazistika.cz
14.30 TANA Cosmetics – Plesová sezóna – www.IPmakeup.com/tana-cosmetics
14.45 Vyhlášení vítězů INSPIRACE 2019 – cena pro vítěze padesát tisíc korun.
www.BeautyExpo.cz/inspirace
14.55 Vladimír Mazal: Ájurvédská masáž plosek nohou tibetskou miskou – www.ajurv.cz
15.15 International Beauty Foot Cup Czech 2018 – vyhlášení vítězů
15.30 Scarlett Fashion Show – www.tvarscarlett.cz

KONFERENČNÍ SÁL S1 – SOBOTA 8. 9. 2018
SALONEK S2 – PÁTEK 7. 9. 2018

10.15 Asociace pracovníků v regeneraci : „Nové trendy v regeneraci a wellness” letošní
trendy v pohybových aktivitách, při koupání a stravování – www.aprcz.cz
11.00 Česká asociace saunerů: „Aktuální trendy pro wellness a zážitkové saunování”
www.sauneri.cz
11.50 Asociace českých aromaterapeutů – www.aromaterapie.cz
Afrodiziaka – vůně lásky a radosti – www.dobrevune.cz
Přednášející Kateřina Polívková, aromaterapeutka, masérka a lektorka aroma kurzů,
Praktická a zážitková přednáška o vůních s láskyplnými účinky.
Láska a vůně k sobě patří. Co nám dělá dobře, to nám zpravidla i voní. Seznámíme se
s více i méně typickými představiteli vůní s afrodiziakálními účinky z celého rostlinného světa. Využijeme zkušeností rostlin, které používají svá afrodiziaka k přilákání
opylovačů na květy a představíme éterické oleje s těmito účinky. Kromě éterických
olejů používaných v aromaterapii se dostane i na vykuřovadla, tradiční prostředek
k vytváření milostné atmosféry a uvolnění těla i ducha v historii.
14.00 Velvyslanectví USA a Britská obchodní komora: Představení amerického
a britského trhu s kosmetikou, představení firem, jejich nabídky. Možnost
spolupráce českých distributorů s obchodními odděleními.
15.30 Ing. Ľubica Kuttnerová: O tisícročiami preverenej probiotickej baktérii

SALONEK S2 – SOBOTA 8. 9. 2018

10.30 Milan Gelnar: Od astrologie, přes vztahy, stav aury, ke zdraví, pohodě a harmonii!
Profesionální astrolog Milan Gelnar, jednoduchým a názorným způsobem, na vlastních příkladech ze života, vysvětlí a dá návody, jak si z pohledu hvězd, může každý
nastavit ve svém životě takové podmínky, aby byl pokud možno zdravý, v klidu,
pohodě a harmonii – www.hvezdnoucestou.cz
12.00 Hanna Mária: VŮNĚ DOMOVA aneb jak si vytvořit vůni pro tvůrčí/ odpočinkovou
atmosféru – www.tomexo.cz
14.00 ČESKÁ AROMATERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST – www.aromaspol.cz
13:45 PhDr. Hana Yasminka Šimčíková – základy odborné aromaterapie – namíchejte si
sami doma synergické aroma směsi – vlasová séra, olejové parfémy, masážní oleje
vhodné pro ošetření ekzematické a aknózní pleti, poradíme vám „jak na to”
www.Yasminka.cz
14:30 Marie Bílková, PhDr. Hana Yasminka Šimčíková – propojení produktů a aromaterapeutických zkušeností Energy a Yasminky. – osvědčené receptury zaměřené na
problematiku – aknózní pleti, dermatitidy, paradentózy, křečových žil, detoxikace
organismu
15:00 Energy: Svět vůní a aromaterapie v Beauty kosmetice Energy – www.energy.cz

PODIUM PRO ÚČESOVOU TVORBU
PÁTEK i SOBOTA – účesy SOU kadeřnické Praha 8 Karlín – www.souhair.cz
SOUTĚŽNÍ PODIUM – PÁTEK 7. 9. 2018
10.00 České a mezinárodní mistrovství v NAIL DESIGNU – www.BeautyExpo.cz/nail-design
SOUTĚŽNÍ PODIUM – SOBOTA 8. 9. 2018
10.00 International Beauty Foot Cup Czech 2018 – www.BeautyFootCup.cz
PROGRAM NA STÁNCÍCH VYSTAVOVATELŮ
Stánek České podiatrické společnosti: odborné poradenství zdarma
Stánek APR: praktické ukázky masáží
Stánek Yasmína: destilace přírodních bylin
Stánek Alessandro: setkání novinářů se známými osobnostmi
Jedinečná příležitost pro všechny zájemce o nové zahraniční značky na trhu,
především z USA a Velké Británie: Na veletrhu budou ve spolupráci s komerčními
sekcemi zahraničních ambasád i zahraničními zastoupeními firem prezentovány
značky přicházející na trh nejen z těchto zemí.
PRO DĚTI PŘIPRAVUJEME ATRAKTIVNÍ DĚTSKÝ KOUTEK

Změna programu i log účastníků veletrhu vyhrazena

HLAVNÍ PODIUM – PÁTEK 7. 9. 2018 – Moderuje Romana Navarová

