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ПРОФИЛ
VARNA BEAUTY SPACE е професионален форум за среща на
специалисти от света на бюти индустрията.
Като професионална платформа, насочена към постигане на
ефективна комуникация и конкретни резултати, VARNA BEAUTY
SPACE дава възможност на производители и дистрибутори да
презентират продукти, услуги и технологии пред козметици,
фризьори, маникюристи, гримьори, дерматолози, кинезитерапевти и всички други представители на салони за красота и
центрове за естетична промяна.
И през 2022 година шестото издание на VARNA BEAUTY SPACE ще
има ясно изразен В2В профил, поставяйки фокус върху презентационната програма - лекции, демонстрации и презентации,
уъркшоп дейности, свързани с тенденции и нови постижения в
сферата на красотата.
В същото време събитието е отворено и за крайни клиенти с цел
провокиране търсене на продукти и услуги от салоните за красота и
специалистите в бранша, както и директни покупки на бюти
продукти!

ТЪРСЕНЕ

КОЗМЕТИЦИ
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ТЪРСЕНЕ

ДЕРМАТОЛОЗИ

КРАЕН КЛИЕНТ

ТЪРСЕНЕ

ТЪРСЕНЕ

VARNA BEAUTY SPACE е:

МАРКЕТИНГОВ ИНСТРУМЕНТ

ОТЛИЧЕН ОРИЕНТИР

с най-висок ROI

в пазарните реалности

СРЕЩА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ЕКСПОЗИЦИОННО ПРОСТРАНСТВО

за постигане на ефективна
комуникация и конкретни
резултати

за представяне на продукти,
технологии, тенденции и нови
постижения в света на
красотата

ДИРЕКТНА ВЪЗМОЖНОСТ
за идентифициране и контакт с
нови клиенти и затвърждаване
на партньорства
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ГРИМ

КОЙ УЧАСТВА ВЪВ
VARNA BEAUTY SPACE?
Поканени за участие като изложители
са фирми от следните области:

АПАРАТУРА И
ТЕХНОЛОГИИ

SPA & WELLNESS

ГРИЖА ЗА КОЖАТА ЛИЦЕ И ТЯЛО

ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА
ЕСТЕТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ

КОНСУЛТАНТСКИ
УСЛУГИ ЗА БЮТИ
ИНДУСТРИЯТА

ОБОРУДВАНЕ
НА САЛОНИ ЗА
КРАСОТА

МИКРОБЛЕЙДИНГ
МИГЛОПЛАСТИКА

ФРИЗЬОРСТВО И
КОЗМЕТИКА ЗА
КОСА

ИНСТРУМЕНТИ
И АКСЕСОАРИ

ГРИЖА ЗА
РЪЦЕ И НОКТИ
ЕСТЕТИЧНА
МЕДИЦИНА

ИЗЛОЖИТЕЛИ
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КОЗМЕТИЦИ

КОЙ УЧАСТВА ВЪВ
VARNA BEAUTY SPACE?
Като посетители - персонално (с индивидуaлна покана) - ще бъдат поканени обекти и
професионалисти от бюти индустрията*, както
и крайни клиенти с подчертан интерес към
сферата на естетичната промяна и адекватни
доходи, предполагащи покупки на място и
дългосрочен интерес към представяните
услуги**:
*Ще бъдат поканени общо над 700 обекта от град
Варна и региона, над 450 обекта от град Бургас и
региона, както и над 300 салона и професионалисти
от градовете Добрич, Шумен, Търговище, Силистра,
Разград.
**В базата данни за посочения таргет са включени
250 + частни компании и организации с доминиращо
женско присъствие. Фирмите са от сферата на
финансите (банкови, застрахователни, лизингови и
др.), производството и търговията и други.

МАНИКЮРИСТИ

ФРИЗЬОРИ

МЕНИДЖЪРИ И
СОБСТВЕНИЦИ НА
ЕСТЕТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ

ГРИМЬОРИ

КРАЙНИ КЛИЕНТИ
С ИНТЕРЕС КЪМ
СФЕРАТА НА
ЕСТЕТИЧНАТА
ПРОМЯНА

МЕНИДЖЪРИ И
СОБСТВЕНИЦИ НА
САЛОНИ ЗА КРАСОТА

ИНФЛУЕНСЪРИ И
ЛИДЕРИ НА МНЕНИЕ

КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ

ДЕРМАТОЛОЗИ

ПОСЕТИТЕЛИ
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ПРЕДИМСТВА
Провеждащ се вече шеста поредна година, форумът доказва своята ефективност с устойчив интерес както от страна
на фирмите - изложители, така и от броя и профила на посетителите. Събитието се реализира по изпитана формула,
залагаща на персонални покани по актуална и непрекъснато развиваща се база данни на всички обекти и
професионалисти от региона.
Форумът е презентиран и рекламиран чрез прецизно подбран комуникационен микс: персонална среща с всеки
обект и предоствяне на покана; мейлинг с персонални покани до обектите в градовете извън Варна; телемаркетинг и
електронни мейлинг кампании; социални мрежи и Интернет; външна и радио реклама; специални презентации пред
студенти свързани с бранша; презентации пред дамска аудитория в подбрани офиси и организации.
Възможност за презентации пред професионалистите от бранша.
Конкурентна цена, даваща възможност за ефективност при участие в събитието.
Персонално отношение към всеки участник - изложител, с цел събитието да бъде максимално полезно и приятно преживяване.
Отлична локация - в центъра на град Варна, в логистично достъпните и напълно оборудвани зали на хотел Графит.
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ПОСЕТИТЕЛИ ПО
НАСЕЛЕНО МЯСТО - БРОЙ

5

12

9
17

СТУДЕНТИ - МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК

ПОСЕТИТЕЛИ
ПО ВИД - БРОЙ

6
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ - ГРИМЬОР,
КОЗМЕТИК, МАНИКЮРИСТ

САЛОН / СТУДИО / ЦЕНТЪР ЗА КРАСОТА
СПА ЦЕНТЪР

СТАТИСТИКА - 2020

240

18

ДРУГО

231

ШУМЕН

ДОБРИЧ

БУРГАС

ВАРНА

Данните не включват 2021 година, поради отмяна
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на събитието свързана с пандемията от COVID 19.

ОБЕКТИ - БРОЙ ПО ГОДИНИ

СТАТИСТИКА - 2016 - 2020

201

287

Общ брой обекти, посетили форума:
- 2016 г. - обекти - 286 бр.;
- 2017 г. - обекти - 201 бр.;
- 2018 г. - обекти - 269 бр.;

286

269

- 2019 г. - обекти - 287 бр.;
- 2020 г. - обекти - 269 бр.;

2017

269

2016

2019

2020
2018

Данните не включват 2021 година, поради отмяна
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на събитието свързана с пандемията от COVID 19.

АКЦЕНТИ ОТ 2020

ЦЕЛУЛИТ - ОТСЛАБВАНЕ - СТЯГАНЕ - РЕМОДЕЛИРАНЕ

ДЕМОНСТРАЦИИ С ГЕЛ БОИТЕ MIRELLIA

SWISS COLOR и SWISS COLOR ACADEMY

Демонстрация на Естетик-Мед БГ

Демонстрация на VOGUE NAILS BULGARIA

Фешън Козметикс България представя швейцарска марка продукти и
академия за обучения по перманентен грим и микроблейдинг
Лектор и презентатор - Кристина Стефанова, международно
сертифициран преподавател към академията на SWISS COLOR.

Зашеметяващо смели - тренд: двуцветна коса
Вдъхновяващи прически за специални случаи
- хармония между официален тон и женствена
прелест
Непреходни решения и най-нови тенденции

Демонстрация на FRINGE Hair&Beauty, презентатор:
Денислава Анастасова

V-MAX - ново поколение HIFU апарат
за дълбок лифтинг

FASHION POINT - БЪДЕЩЕТО В УПРАВЛЕНИЕТО
НА РЕЗЕРВАЦИИ, КЛИЕНТИ И РЕСУРСИ

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ЕФЕКТИВНА IPL МАШИНА?

Демонстрация на Slim City

Демонстрация на FASHION POINT

Водещ презентатор: Луминита Димитро, Мениджър Експорт efb Beaute Paris
(15 години опит в медицинската естетическа индустрия)

Демонстрация на GLOWCEUTICALS

Новата колекция „Dress code”
Камуфлажни бази „Cover rubber base”
Изграждане с горни форми и презентация
на акригел „Easy Duo Gel SOFT”
Демонстрация на Май Нейлс - официален представител и
вносител на марката Kodi Professional

ЩРИХИ 2022
Тенденции, технологии, иновации практически решения за бюти бранша

Бюти бизнесът в социалните мрежи въпроси и отговори

Красота отвътре навън - холистични
подходи в модерната естетика

Очакваме и Вашите атрактивни и стойностни предложения и желания за участия в програмата на форума.
Моля, имайте предвид, че часовите слотове са ограничени и желанията се реализират по реда на заявките и според правилата на събитието.
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НОВО 2022
БРАНД НА ФОКУС

КАТАЛОГ НОВИ ПРОДУКТИ

МАРКЕТИНГОВИ ПАКЕТИ

Използвайте комуникационните канали и
социалните мрежи на VARNA BEAUTY SPACE за
провеждане на маркетингови кампании преди и
по време на форума.

Каталогът е насочен към салоните и съдържа
представяне на нови продукти на фирмите
изложители и щанда, на който могат да бъдат
открити. Предоставя се преди събитието, на
всеки обект, заедно с поканите за форума.

За по-добро и ефективно представяне преди и по
време на форума, всеки участник може да заяви
ползване на маркетингов пакет.

Готови сме за организиране и провеждане на
съвместни игри, интервюта и други, за
популяризиране на Ваш бранд, конкретен
продукт или дейността Ви като цяло.
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Каталогът дава възможност на изложителите в
аванс да анонсират най-интересните моменти от
тяхното представяне по време на изложението.

Всяка услуга може да бъде поръчана отделно, а
при ползване на посочените пакети,
изложителите получават значително ценово
предимство.

ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ?

Защото представяте своите оферти и продукти пред подбрана целева аудитория - ключови представители от
бранша на красотата - козметици, фризьори, маникюристи, гримьори, дерматолози, кинезитерапевти!

Защото спестявате своите най-ценни ресурси - средства и време, като в рамките само на два дни провеждате
пълноценни срещи и ефективни презентации, обменяте актуална информация с Ваши реални и потенциални
клиенти и бизнес партньори!

Защото професионалната аудитория от Варна и Източна България има необходимост и очаква такова събитие!

!

Защото постигате конкретни резултати и утвърждавате своя позитивен имидж пред прецизно таргетирани публики!
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ПОКАНИ И РАННО ЗАПИСВАНЕ
Кампанията за информиране, изпращане на покани и разясняване на условията за
участие във форума VARNA BEAUTY SPACE протича в периода юли - октомври.

!

Специални условия за ранно записване - до 15 август!
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ОРГАНИЗАТОР
Пачуърк Агенция за комуникации работи в сферата на интегрираните маркетингови
комуникации и е специализирана в мениджмънта на специални събития.
Създаваме и реализираме B2B експозиционни форуми, които развиват своя профил с
всяко издание и се утвърждават като ефективни маркетингови браншови инструменти.

Пачуърк Агенция за комуникации
9000 Варна, бул. Сливница 45, ет. 4
тел.: 088 8294 162
office@patchwork-bg.com
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