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Nailympia op BEAUTY DÜSSELDORF 

 

Duitsland-première voor een van de meest toonaangevende 

nagelkampioenschappen ter wereld 

 

Op BEAUTY DÜSSELDORF, die van 6 tot en met 8 mei 2022 plaatsvindt, 

vindt de première van de nail-competitie Nailympia plaats. Met dit 

professionele nagelkampioenschap, dat internationaal hoog staat 

aangeschreven, heeft BEAUTY DÜSSELDORF een nieuwe highlight en 

onderstreept daarmee dat zij een belangrijke ontmoetingsplek voor nail-

designers en professionals en specialisten uit de nagelbranche zijn. “We 

zijn heel blij, dat we in Düsseldorf dit internationaal vooraanstaande 

kampioenschap kunnen aanbieden. Gedurende drie dagen organiseren we 

15 kampioenschapsonderdelen/categorieën en verwachten daarbij 

deelnemers uit heel Europa. We willen vooral Stefanie Lo Re en haar team 

van Signature Nail International (SNI) hartelijk danken, die de organisatie 

van Nailympia over heeft genomen,” aldus Hannes Niemann, directeur van 

BEAUTY DÜSSELDORF.  

 

Stefanie Lo Re is sinds geruime tijd een bekende binnen de branche. Zij 

nam meerdere keren succesvol deel aan de Nailympia-kampioenschappen 

en is al vele jaren ook als internationale opleider & jurylid werkzaam. Samen 

met haar teampartner Ivonne Voigt, eveneens een van de prijswinnaars van 

Nailympia, zal zij dit hoogwaardige kampioenschap organiseren en 

daarmee een geweldige plek voor nail-designers  creëren waar zij zich met 

deelnemers van over de hele wereld kunnen meten. Nailympia vond in 2001 

voor het eerst in Las Vegas plaats, waarmee de organisatoren inmiddels op 

een 20-jarige geschiedenis kunnen terugblikken.  

 

Bij Nailympia hebben producten en merken geen invloed op de plaatsing 

van de deelnemers. Bij dit internationale kampioenschap gaat het bovenal 

om kennis, kunde en creativiteit. Het beoordelingssysteem dat zich in de 

loop der tijd verder heeft ontwikkeld, blijft trouw aan het oorspronkelijke 

concept: alle het werk wordt blind beoordeeld, wat in dit geval betekent dat 

de juryleden niet weten, van welke deelnemer het werk is dat ze zien. 

Hierdoor is het beoordelingssysteem eerlijk en gelijkmatig. Dit betekent ook, 

dat een deelnemers uit divisie 1 met een hoger puntenaantal dan in de 

andere divisies kan winnen. Alle niveaus van nail-designer, van beginner 

tot professionals, komen door de verschillende divisies tot hun recht.  
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De groei van Nailympia en de wereldwijde populariteit zijn het directe gevolg 

van de missie, om sleutelfiguren uit de branche en experts voor de 

beoordeling aan te trekken en bijeen te brengen. De jury bestaat uit een 

internationale mix van branche-experts, die in hun eigen lang over ervaring, 

kennis en reputatie beschikken. Nailympia staat voor competentie, 

vakkennis, standaards en kwaliteit, en wordt naast Duitsland ook in de 

volgende vier landen georganiseerd: Australië, Groot-Brittanië, Canada en 

Mexico. Deze jaarlijkse competitie heeft zich tot het Mekka voor nail-

designers ontwikkeld, die op zoek zijn naar internationale erkenning en 

hoogwaardige onderscheidingen.  

 

In Düsseldorf kunnen de deelnemers in drie divisies aantreden: starters 

(geen studenten), gevorderden (beginnend opleidersniveau) en meesters. 

Er kan tot en met 31 maart 2022 voor de Nailympia-kampioenschappen op 

www.nailympia.de  worden aangemeld. Hier vinden geïnteresseerden ook 

alle wetenswaardigheden over het verloop van de wedstrijd en de 

beoordelingscriteria.  

BEAUTY DÜSSELDORF is van vrijdag 6 tot en met zondag 8 mei 2022 van 

9 tot 18 uur geopend. Uitgebreide en actuele informatie is te vinden op 

www.beauty.de.  

 

 
Perscontact: 
Alexander Kempe, Marion Hillesheim, Larissa Browa 
Tel.: +49 (0)211-4560 -977/-994/-549 
Email: KempeA@messe-duesseldorf.de 
 HillesheimM@messe-duesseldorf.de 
 BrowaL@messe-duesseldorf.de 
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