Er DIT FIRMA klar til
den ultimative

Skønhedsevent?

Kære
Leverandører

Der findes ingen bedre måde hvorpå du kan øge kendskabet til dit firmas produkter, indenfor den professionelle skønhedsbranche, end at være en del af Danmarks
største og mest respekterede begivenhed, nemlig BEAUTY14.
Dansk Kosmetolog Forening står bag Danmarks eneste messe for den professionelle
skønhedsbranche, og vi starter planlægningen nu!
I dette brev finder du alt om BEAUTY14 aktiviteter og de spænde nye tiltag.
Nyt udstiller område
-

Sådan bliver du UDSTILLER

-

Speakers Corner

-

Sponsor muligheder

-

Pressen

-

Med bus fra det nordlige Jylland direkte til København.

-

Nye konkurrencer

-

DM i Make-up

-

Middag
Servicemedlem

• NYT UDSTILLER OMRÅDE
Det er blevet populært med smukke, unikke og velplejede negle
og der er dukket flere nye leverandører op på det danske marked.
Skønheds-salonerne laver negle som aldrig før. Derfor vil vi på
BEAUTY14 gerne lave et helt specielt område med fokus kun på
negle.
I dette område vil de danske mesterskaber i negledesigns også
blive afholdt, således at vi linker leverandørerne samme med deres kunder. Der vil være mulighed for afholdelse af workshops/
demo, hvor I som udstillere kan afholde disse. Her er det vores
tanke at I kan vise/demonstrere de sidste nye trends, produkter
og fortælle om hvem I er.
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• SÅDAN bliver I udstiller på BEAUTY14
SÅDAN bliver I udstiller på BEAUTY14
Udfyld formularen www.dkfnet.dk/beauty14 og reservér Jeres
stand allerede NU!
Som udstiller på dette års BEAUTY13 giver vi jer mulighed for
at genbestille jeres stande, inden standene udbydes til nye udstillere. Dette skal gøres inden den 20. oktober 2013, Herefter
bliver det muligt for alle andre udstillere, at reservere stande efter
”først til mølle” princippet. Se tegningen over udstillingsområdet
på www.dkfnet.dk. Stuearealet er stand nr. 1-98 og 1.sals arealet nyt område ”NAILS” er stand nr. 99-110.
Alle stande opstilles med fuld bag- og sidevægge mellem standende, fremlagt strømfordelerstik til hver stand og opsat 2 stk.
spots pr. stand.
	Pris: kr. 950 pr. m2
Servicemedlem kr. 800.- pr. m2.
Stand mål: beskrevet på stand tegningen.
Bord stande: Faktureres som 2x2 m. (4kvm.)
Opstilling af stande: i denne periode vil der være teknikke fra
hotellet. (Nærmere beskrivelse herom, efter bestilling af stand/
stande) Der vil være mulighed for leje af borde, stole og duge fra
hotellet, dette skal bestilles inden opstilling af standen.
Betalings betingelser: Efter reservation fremsendes faktura på
depositum svarende til 20 % af det reserveret stand areal. med
betaling senest 8. dec. 2013, faktura på resterende beløb, fremsendes start januar 2014, med betaling senest 14. februar 2014.
Såfremt den reserverede stand/stande annulleres efter 15. januar
refunderes depositum ikke.
• SPEAKERS CORNER
BEAUTY14 skal være levende, sprudlende og med masse af aktiviteter for de besøgende. Derfor opfordrer vi vores udstillere
til at booke 30 minutters taletid i SPEAKERS CORNER, her har I
mulighed for at demonstrerer, reklamerer og fortælle om alt det
nye. Det kunne være et helt nyt revolutionerende produkt på det
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danske marked, nye behandlingsteknikker eller måske I har besøg
fra jeres producent, som det kunne være spændende for de besøgende at møde. Det er tilladt at booke tid på begge messe dage.
Bookning af SPEAKERS CORNER gælder efter princippet ”først til
mølle”. Vi skal bede om en tekst der kort beskriver hvad I har på
hjertet, plus gerne et billede (jpeg). Senest 15. januar 2014.
• SPONSOR MULIGHEDER
Få omfattende eksponering af dit firma både på print og online før, under og efter BEAUTY14. Vis at Jeres virksomhed, interesserer
sig for sine kunder, ved at tegne et sponsorat. For flere informationer om hvordan Jeres firma kan blive sponsor, kontakt venligst
Diana Sommer på diana@dkfnet.dk. Vi har flere forskellige muligheder.
• PRESSEN
DKF vil have mere presse omkring BEAUTY14. Det er vores intension at invitere skønhedsjournalisterne og bloggere til pressemøde. Vi vil øge fokus på BEAUTY14, ved at informerer pressen
om, hvad de kan forvente på BEAUTY14 osv osv. Har Jeres firma en
unik nyhed eller aktivitet med på BEAUTY14 hører vi gerne fra jer,
således at vi kan informere pressen om det. Derudover det vil der
blive produceret presse mapper til den besøgende presse. Mapperne vil ligge klar til dem ved indgangen til messen. BEAUTY14
får som altid også stor omtale i DKFs medlemsblad, ESTHETIQUE.
Presse ansvarlig for BEAUTY14 er Anne Absalonsen der kan kontaktes på anne@dkfnet.dk
• MED BUS FRA DET NORLIGE JYLLAND DIRKETE TIL Kbh
Vi vil have flere besøgende fra Jylland, derfor arrangere vi BEAUTY14 Busser, der kører fra det norlige Jylland med opsamlingssteder langs ruten direkte til København. Der vil desuden være
forskellige overnatnings muligheder for de besøgende at vælge
i mellem. Alt sammen for at sikre flere besøgende til BEAUTY14.
• NYE KONKURRENCER
DANMARKS STØRSTE - mest PRESTIGEFYLDTE og professionelle NEGLE MESTERSKAB, arrangeret af DKF, kan i 2014 fejrer 10
år. I den anledning introducerer vi 3 helt nye neglekonkurrencer
samt et helt nyt udstillerområde.
Neglebranchen har i de sidste 3 år set en markant stigning. Alene
i USA har der i 2012 mod 2011 været en stigning på hele 32 % på
trods af at vi har stået midt i en verdenskrise. Negle og Negleart er
blevet så populære at det amerikanske E! News har et helt specielt
”Mani Cam” på de røde løbere, når Kendisserne og deres negle
skridter den af. Herhjemme oplever vi noget lignede idet der er
mere og mere fokus på de danske Kendissers negle når de tager
en tur på den røde løber ved div. premierer.
Udover, at vi skal kåre danmarksmestrene i kategorierne Akryl og
Gele, der efterfølgende skal sendes videre til det prestigefyldte
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INTERNATIONALE Neglemesterskab i Düsseldorf, samt Soak off
manicurevinderen af sted til Nailympics ITALY, Introducerer vi
yderligere 3 negle konkurrencer.
• Mixed Media
• Fantasy
• Salon Style
NYHED! En anden stor TREND inden for vores branche er VIPPE
EXTENSION. Det har ligget og ulmet gennem de sidste 10 år, men
indefor det sidste års tid, er det for alvor blusset op, og har godt
fat i det Danske Marked. Forbrugerne er vilde med VIPPE EXTENSIONS! Derfor er det med stor spænding, at BEAUTY14 vil være
vært for det allerførste mesterskab.

ma!

Selvfølgelig skal vi ikke glemme DANMARKS MESTERSKABERNE i
MAKE-UP. Tema for 2014 er ”PICNIC”. Naturen er temaet for makeup mesterskabet i 2014. En romantisk sommer med strålende solskin, duftende enge af blomster, vi spise kirsebær; og indfanger
denne stemning med sommertøj i smukke pastelfarver med
blomsterprint og sarte blonder. Et kig tilbage på kvindelighed,
som det var i 50’erne.
• BEAUTY14 MIDDAG
Som udstiller har I mulighed for at deltage i DKF´s Medlemsmiddag – tilbring en skøn aften sammen med Jeres kollegaer og
kunder, nyd dejlig mad og bliv underholdt undervejs. Vi ved fra
tidligere år at det garanteret bliver en festlig aften. BEAUTY14
Middag koster ca. 600.- pr. person inkl. menu og underholdning.
Vi håber på at se Jer!

KONTAKTER

• SERVICEMEDLEM
Opnå stor besparelse på bla. stand lejen - Er Jeres firma endnu
ikke servicemedlem, kan det nås endnu, vi skal blot have Jeres
tilmeldelse senest 1.december 2013 så kan I gøre brug af rabatten med det samme. Send en mail på info@dkfnet.dk så mailer
vi materiale tilbage med alle de andre fordele der er ved et servicemedlemsskab samt tilmeldingsskema.
Bookning af stande:
Jes Dam, tlf. 2121 4692 Mail: jes@dkfnet.dk
BEAUTY14 presse ansvarlig:
Anne Absalonsen, Mail: anne@dkfnet.dk
Konkurrencer og sponsorater:
Diana Sommer, tlf. 2339 8513 Mail: diana@dkfnet.dk
Annoncer i ESTHETIQUE samt BEAUTY14 Messetillæg:
Club1 Reklamebureau, Jørgen Holst, tlf. 5488 0374/2788 3131
Mail: jho@club1.dk

