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Sejem kozmetike in lepote Be-
auty Forum München je spet 
poskrbel za nepozabno doži-
vetje vseh ljubiteljev lepote. 

Tokrat se nam je sejem predstavil v 
vsem svojem sijaju z več kot 1100 raz-
stavljavci in blagovnimi znamkami, 
kjer so ljubitelje lepote navdušili z za-
nimivo sejemsko ponudbo s področij 
kozmetike, dekorativne kozmetike, 
manikire, pedikure, wellnessa in le-
potnih storitev ter estetike.
Čakale so nas odlične predstave na 
odru, kongresi, predavanja strokov-
njakov in predstavitve izdelkov.  Kot 
vsako leto je Beauty Forum München 
nudil program, ki je popolnoma v sti-
ku s preferencami strokovnjakov 
kozmetike. Z odlično organizacijo, se-
jemskim vzdušjem in prijaznostjo je 
sejem pritegnili več kot 40.000 poklic-
nih obiskovalcev, od tega približno  
20 % obiskovalcev iz tujine, tudi 
Slovenije.

Slovenski ljubitelji lepote
V organizaciji spletnega portala 
Kremce se je v soboto, 28. 10., skupi-
na (več kot 85 oseb) kozmetičnih nav-
dušencev z avtobusom odpravila pro-
ti Münchnu. Čeprav je bil odhod že 
malo pred tretjo uro zjutraj, dobrega 

vzdušja ni manjkalo, saj so organizi-
rani odhodi na sejem vedno dobra 
priložnost, da se srečamo z osebami, 
s katerimi se nismo videli že dlje časa, 
izmenjamo mnenja in ideje o poslo-
vanju v lepotni stroki, kar vedno spro-
sti posebno energijo in ustvari prijet-
no atmosfero.
Dolgo pot do Münchna smo hitro po-
zabili, ko smo vstopili v velike hale, 
polne lepotnih novosti. Sejem je po-
tekal na treh velikih razstavnih  
prostorih znotraj modernega 
münchenskega sejmišča, vsak s svo-
jim tematskim sklopom: kozmetika 
(permanentni make up, nega obraza 
in telesa), pedikura in pedologija ter 
nega rok in nohtov. Poleg sejemske 
dejavnosti so v dveh dneh sočasno 
potekala predavanja, delavnice in se-
minarji, kjer smo imeli edinstveno 
priložnost prisluhniti najbolj zanimi-
vim temam lepotne industrije.
Seveda pa smo lahko na enem mes-
tu lahko spoznali, preizkusili in tudi 
kupili izdelke, odkrili nove znamke, 
ki si šele utirajo pot na trgu, in zazna-
li, kaj se bo na področju kozmetike 
dogajalo v prihodnjem letu.

Edinstveni šovi in Beauty 
Point
Pravo vznemirjenje na sejmišču je 
povzročil znani nemški vizažist Gio-
vanni Fasiello, ki nam je v živo priča-
ral nove trende ličenja ter predstavil 
svoj Golden Glow šov. So trendi, ki 
pridejo in gredo, in so trendi, ki pri-
dejo in ostanejo. Med slednje lahko 
vsekakor štejemo tople odtenke za 
jesen in zimo, ki nas spremljajo že 
nekaj časa, a po Fasiellovem nas bodo 
spremljali še naprej.
Beauty Forum München je tudi 

vedno zanimivo prizorišče pomem-
bnih prvenstev in če že sami ne so-
delujete, nikakor ne smete zamuditi 
podelitev nagrad, ki se vedno izvaja-
jo na točki Beauty Point. Tokrat so nas 
mojstri ličenja navdušili z boemskim 
vzdušjem, in sicer z ličenjem na temo 
Bohemian Fantasy, ljubitelji bodypa-
intinga pa so nas popeljali v World of 
Miracles – čudovito popotovanje, na 
katerem smo si ogledali vse čudeže 
tega sveta v samo nekaj urah.

Navdihujoče delavnice, 
predavanja in seminarji
Udeležili smo se tudi mnogih delav-
nic, predavanj in seminarjev vrhun-
skih strokovnjakov, eminentnih imen 
lepotne industrije. Posebej nas je nav-
dušila delavnica Nail arta s posebnim 
3D učinkom ter delavnica, ki je dala 
odgovor na vedno aktualno vpraša-
nje – kako pridobiti in zadržati nove 
stranke? Na predavanjih smo izvede-
li vse o novostih na področju plastič-
ne kirurgije z avtologno maščobo, 
odkrili smo vse o učinkovitih tretma-
jih obraza v kozmetični praksi, pa 
tudi vse o svetovni novosti v maniki-
ri – Polygelu, in še novosti, vezane na 
obravnavo diabetičnega stopala, iz-
vedeli več o sladkorni bolezni in nje-
nem vplivu na celo telo ... Skratka, za-
nimivih in gorečih tem ni manjkalo 
in vsak izmed nas je našel nekaj zase.

Sejem še vedno odlična 
poslovna priložnost
Obisk sejma smo izkoristili tudi za 
srečanje z nekaterimi svojimi poslov-
nimi partnerji in se pozanimali o nji-
hovih novosti. Razstavljavci so veliko 
truda in energije, časa in denarja 

Kozmetični sejem Beauty Forum München!
vložili v predstavitev na sejmu. Por-
tal Kremca se je z veseljem informi-
ral pri vsakem izmed njih. Podjetje 
LCN je vsem udeležencem našega iz-
leta pripravilo prav posebno presene-
čenje: na njihovi stojnici nas je čakal 
kozarec najboljše penine ter veliko-
dušen popust na vse njihove 
izdelke. 
Sejem Beauty Forum München se je 
tako še enkrat pokazal kot odlična 
poslovna priložnost, ki je še dodatno 

utrdila naše poslovanje. Zato ga ni-
kakor ne smete izpustiti iz rok vsi lju-
bitelji lepote kot tudi strokovnjaki in 
profesionalci na lepotnih področjih, 
ki lahko pričakujete odlične kupčije 
in produktivna srečanja.

Tako se je naša münchenska dogodiv-
ščina zaključila: z vrečkami, polnimi 
najboljših artiklov, in polni informa-
cij o najmodernejših lepotnih po-
stopkih, smo se počasi zbrali ob 

avtobusu in odrinili nazaj proti Lju-
bljani. Bilo je začutiti zadovoljstvo 
vseh udeležencev, kajti časa za ogled 
predstavitev, razgovore s proizvajal-
ci in dobavitelji, pa tudi za nakupe, je 
bilo dovolj. Vsekakor pa je bilo veliko 
smeha in dobre volje. Mi pa smo se 
spet spomnili, kako nam je luštno 
skupaj in se veselili ponovnega dru-
ženja na naslednjem izletu portala 
Kremca.
 Tatjana Bizjak

Beauty Düsseldorf, 9.–10. 3. 2018
Velikost in vloga sejma Düsseldorf kot najpomembnejše platforme za lepotne industrije se predstavlja v takšnih di-
menzijah in v takšnem številu, kot jih ni mogoče videti na nobeni drugi prireditvi. Obiskovalec si izdelek torej lahko 
ogleda, ga otipa in prime v roke ter na podlagi konkretnega izdelka prisluhne razlagi, kaj ta zmore in katere so njego-
ve prednosti. 
*Organizirano. Prijave na info@kremca.si.

Cosmoprof Bologna, 15.–19. marec 2018
Vsako leto se predstavi več kot 2.500 razstavljavcev iz celega sveta.
*Organizirano. Prijave na info@kremca.si.

Love Beauty, Beauty Forum v Ljubljani, 7.–8. april 2018
Profesionalci iz vseh kozmetičnih panog, frizerstva, estetike, wellnessa in ostalih dejavnosti, boste med mnogimi raz-
stavljavci lahko izbirali svoje dobavitelje opreme, materiala in preparatov, deležni boste mnogih strokovnih predavanj, 
predstavitev, novosti in delavnic. Sodelovali boste lahko na raznih tekmovanjih, organizirana bodo tudi strokovna sre-
čanja z mednarodnimi strokovnjaki iz različnih dejavnosti.

Profesionalna lepotna industrija
v novi spletni obliki

Ponosno predstavljamo popolnoma prenovljeni portal Kremca.si.
Na Kremca.si se stikajo izvajalci storitev, dobavitelji in končni potrošniki.

Vpišite svojo lepotno dejavnosti in se dodatno izpostavite.
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