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Trefpunt van de professionele schoonheidsindustrie: BEAUTY 

DÜSSELDORF 2023 

 

Düsseldorfse toonaangevende beurs presenteert van 31 maart tot en 

met 2 april 2023 het hele spectrum van de professionele cosmetische 

branche 

 

Op BEAUTY DÜSSELDORF komt van 31 maart tot en met 2 april 2023 de 

hele wereld van de professionele cosmetische industrie bijeen, om 

informatie uit te wisselen en kennis op te doen over nieuwe behandelingen, 

producten, verzorgingsconcepten, trends en innovaties. De experts en 

professionals uit de segmenten cosmetica, nail, voet en wellness & spa 

kunnen zich in een exclusieve ambiance verheugen op een hoogwaardige 

vakbeurs met een afwisselend programma en volop actie. De 

tentoonstellingssegmenten voet (hal 9), wellness & spa (hal 9), cosmetica 

order (hal 10), cosmetica directe verkoop (hal 11), nail (hal 12) en 

accessoires & bijouterie (hal 12) bieden een omvangrijk en optimaal 

overzicht van de markt.  

 

“BEAUTY DÜSSELDORF is door haar holistische concept bestaande uit 

informatie, bijscholing en entertainment, de onomstreden marktleider op het 

gebied van business, kwaliteit en ambiance. Samen met onze partners 

willen we onze beurs echter voortdurend verder blijven ontwikkelen. Zo 

staan er weer enkele interessante nieuwe formats op de planning. Hierbij 

zal vooral het thema kennisoverdracht een grotere rol gaan spelen,” zegt 

Hannes Niemann, projectleider van BEAUTY. Een bijzonder kenmerk van 

het evenement in Düsseldorf is en blijft het uitstekende, op de praktijk 

afgestemde vak- en bijscholingsprogramma. Hier wordt in een compacte en 

informatieve vorm gratis vakkennis op het hoogste niveau en talloze tips en 

ideeën voor het dagelijks beoefenen van het vak geboden. 

 

Geïnspireerd door de groeiende digitalisering, houden ook steeds meer 

beauty-professionals zich met de mogelijkheden van de nieuwe 

technologieën en communicatiekanalen bezig. Deze thema’s kwamen op 

BEAUTY tot dusver in de zogenaamde ‘Web S@lon’ aan bod. In de 

toekomst zal de nadruk meer bij bedrijfsmatig relevante thema’s voor een 

instituut komen te liggen. Op BEAUTY 2023 zullen voor het eerst 

workshops aan worden geboden, die bezoekers van waardevolle strategie-

impulsen voor hun business zullen voorzien. De kernthema’s hiervan zijn: 
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marketing, salonmanagement, leiding geven aan een onderneming, sales, 

acquisitie en recruitment. Het draait hierbij om belangrijke details die het 

verschil kunnen maken, en dan vooral waar het de service en de omgang 

met klanten betreft. 

 

Daarnaast staat er een SkinCare-forum op de planning, waar uiteenlopende 

aspecten van de professionele cosmetica, maar ook actuele thema’s uit de 

geneeskunde, wetenschap en de praktijk aan bod zullen komen. Naast 

cosmetische en medische content, zullen hier ook aanvullende en 

overkoepelende thema’s te vinden zijn, die voor schoonheid, well-being en 

gezondheid een belangrijke rol spelen. Denk daarbij aan duurzaamheid, 

voeding, natuurlijke cosmetica en ‘clean beauty’. 

 

Voor podologen en voetverzorgers die door zorgverzekeraars zijn erkend, 

bestaat er voor de bijscholing en certificering een puntensysteem. Op 

BEAUTY zal het podiumprogramma bij het Trefpunt Voet nieuwe impulsen 

bieden en zullen er passende cursussen worden aangeboden. “Onze 

thema’s zijn inhoudelijk op het segment podologie afgestemd en zullen aan 

alle noodzakelijke bijscholingscriteria voldoen,” aldus Niemann.  

 

Na de sterke première tijdens de vorige editie, zal ook op BEAUTY 2023 de 

nail competition Nailympia plaatsvinden. Bij deze professionele en 

internationaal gerenommeerde wedstrijd, meten de beste naildesigners van 

de internationale branche hun kunnen. 

 

Omdat naast bijscholing en kennisoverdracht ook de glamour-factor en 

entertainment steeds belangrijker worden, zal het Meeting Point in hal 10 

zich meer tot een eventpodium ontwikkelen. Vaste programmaonderdelen 

bij het Meeting Point blijven de uitreiking van de Goldene Maske für 

Visagistik, de BEAUTY-Talk met een prominente persoonlijkheid en de 

EUROPEAN MAKE-UP AWARDS New Talent en Expert. In samenwerking 

met uitgeverij KOSMETIK International, wordt wederom de ‘Gloria – 

Deutscher Kosmetikapreis’ tijdens BEAUTY uitgereikt.  

 

De ticketshop van BEAUTY DÜSSELDORF is vanaf 1 december 2022 

geopend. De voorpret voor de beurs zal met een speciaal kerstkortingstarief 

worden aangewakkerd. Meer informatie hierover volgt binnenkort. 
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BEAUTY DÜSSELDORF is van vrijdag 31 maart tot en met zondag 2 april 

2023 dagelijks van 9 tot 18 uur geopend. Aanvullende informatie is te 

vinden op www.beauty.de of via de BEAUTY-hotline +49-211 4560 7602. 

 

Graag bij publicatie vermelden, dat BEAUTY DÜSSELDORF een 
vakbeurs is, die uitsluitende door vakbezoekers met een legitimatie 
kan worden bezocht. Consumenten of bezoekers uit andere branches 
worden niet toegelaten. 
 
Perscontact:  
Alexander Kempe 
Marion Hillesheim 
Tel.: +49 (0)211/45 60-997/-994  
Email: KempeA@messe-duesseldorf.de 

 HillesheimM@messe-duesseldorf.de 
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