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Salon Beauty  

Expoziţie specializată de produse, servicii și echipamente  
pentru cosmetică, îngrijire corporală  

 
 
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad organizează, în perioada 2 - 4 noiembrie 2017, 
la Expo Arad, ediția cu numărul 24 a evenimentului internațional de medicină și cea de-a V-a ediție a 
SALONULUI BEAUTY, eveniment care s-a bucurat un real succes de-a lungul anilor. 

 

Vă supunem atenției SALONUL BEAUTY care își propune un concept deosebit prin care să reunească 
estetica aplicată și medicina estetică pentru a veni, atât în sprijinul profesioniștilor din domeniu, cât și a 
publicului larg, în scopul informării și promovării frumuseții și a sănătății deopotrivă.  

 

Întrucât considerăm că dezvoltarea 
industriei de frumusețe profesională se 
află în strânsă legatură cu cea a 
tehnologiilor inovatoare pentru estetică, 
suntem convinși că împreună cu 
dumneavoastră vom veni în întâmpinarea 
nevoilor publicului larg prin SALONUL 
BEAUTY, care să devină punctul de 
întalnire dintre estetica profesională și 
medicina estetică. 

 
În calitate de expozant veţi avea ocazia de 
a întâlni specialişti din industria beauty, de 
a dezvolta noi oportunităţi şi sinergii de 
afaceri si încheia contracte şi parteneriate.  
 
 
Promovarea şi consolidarea imaginii 
firmei dumneavoastră şi prezentarea 
acesteia unui public interesat cu care să 
interactionați în mod direct, sunt doar 
câteva avantaje pe care participarea la 
SALON BEAUTY vi le poate oferi. 
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De ce să participaţi la Salon Beauty 2017? 
 

• Șansa de a avea contact direct cu publicul țintă vizat, care va fi prezent la eveniment 
• Creșterea bazei de date a potențialilor clienți 
• Vânzarea și promovarea produselor și serviciilor direct vizitatorilor 
• Posibilitatea amenajării unui stand cât mai atractiv pentru vizitatori 
• Lansarea de noi produse 
• Posibilitatea de a oferi informații directe vizitatorilor despre produse și servicii proprii. 

 
 

Ce vom face noi în calitate de organizatori? 
• Vom organiza un eveniment în cadrul căruia vă puteți prezenta vizitatorilor de specialitate. 
• Vom mediatiza evenimentul pentru atragerea vizitatorilor interesați de produsele și serviciile 

Dumneavoastră. 
• Vă vom pune la dispoziție serviciile noastre pentru a crea cel mai potrivit cadru de prezentare a ofertei 

Dumneavoastră. 
 

 

Ce aveţi de făcut Dumneavoastră? 
• Să vă rezervaţi din timp un stand în cadrul expozitiei 
• Să vă prezentați oferta de bunuri și servicii cât mai atractiv către vizitatori. 

 

 
Obiectivele expozitiei 

• Organizarea unui eveniment de calitate 
pentru indutria de frumusețe din România, 
care să corespundă exigențelor și 
așteptărilor expozanților și vizitatorilor. 

• Consolidarea statutului de eveniment de 
referință pentru industria de frumusețe. 

• Creșterea numărului de expozanți și 
vizitatori din țară și străinătate. 

• Creșterea cu minim 10% a numărului de 
vizitatori ai expozitiei. 

• Prezentarea celor mai noi tendințe din 
domeniul beauty. 

 

 

Promovare 
Succesul unui expozitii specializat se datorează, în mare parte, unei campanii de promovare bine țintită. 

• Presa locală și regională: presa scrisă, site-uri online, TV, radio 
• Reviste de specialitate  
• Site-uri online  
• Social media 
• Bannere, fluturași, afișe 
• Newsletter 

 

 



  
 

Ar-Medica / Salon Beauty 2017          2 – 4  noiembrie  

 

Despre EXPO Arad 
• Al doilea centru expozițional, ca mărime, din 

România 
• 1,5 km de autostrada A1 
• 4.000 mp spațiu interior  
• 20.000 mp spațiu exterior  
• Amfiteatru 650 locuri 
• Sală de conferințe modulară 300 locuri 
• Două săli de conferințe a câte 160 locuri 
• Sală de conferințe 60 locuri 
• Dotări multimedia complete  
• Sistem de traducere simultană 
• Restaurant 80 locuri, bar 
• Parcare gratuită 

 

 

 

 
 

Alege să fii expozant la 

Salon Beauty 
 
Contact 
Ec. Simona Văcaru     Mihaela Floricău 
Telefon: +40.730.188 290      Telefon: +40.730.188 293     
Email: simona.vacaru@ccia-arad.ro   Email: mihaela.floricau@ccia-arad.ro 
 
 
 


