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Największe w Polsce targi urodowe Look i BeautyVISION już za kilka dni! 

 
Zaczynamy odliczanie do weekendu 6-7 kwietnia, kiedy na terenie Międzynarodowych 

Targów Poznańskich rozpocznie się największe w Polsce wydarzenie urodowe dla 
ekspertów w dziedzinie makijażu, stylizacji paznokci i fryzjerstwa, ale również wielbicieli 

nowości i trendów kosmetycznych, którzy w domowym zaciszu testują ulubione produkty 

i podglądają urodowe blogerki na ich kanałach YouTube.  
 

Już za kilka dni odbędą się słynne targi LOOK i beautyVISION, zrzeszające największych ekspertów 

i firmy z różnych stron świata w dziedzinie kosmetyków i trendów fryzjerskich. Prócz profesjonalnej 
oferty produktowej, będzie można wziąć udział w licznych wydarzeniach, które pozwolą nie tylko 

podnieść kwalifikacje w danej dziedzinie i obserwować zmieniające się trendy, ale także zdobyć cenne 
nagrody. Inspirujące fryzury, nowości kosmetyczne oraz mistrzowie w swoim fachu uświetnią swoją 

obecnością to wyjątkowe wydarzenie. W ciągu dwóch dni zdobyć można będzie ogromną dawkę 

profesjonalnej wiedzy, a także zaopatrzyć się w profesjonalne kosmetyki niedostępne w regularnej 
sprzedaży w korzystnych cenach. 

 
Scena główna 

 
Już po godzinie 10:00 rozpocznie się show, które na scenie głównej potrwa przez dwa dni. W tym 

centralnym miejscu targów będą miały miejsce rozpoczęcie konkursu KREATOR 2019 

z emocjonującymi metamorfozami w konkurencji BEAUTY live!, a także gale wręczenia nagród 
Mistrzów Urody, Złotego Medalu MTP, Acanthus Aureus oraz ogłoszenie laureatów poszczególnych 

konkursów. Odbędą się tu również pokazy m. in. takich marek jak Ermila i Tahe, Mila, Montibello, 
Emmebi Italia oraz HAIR M CLUB i Akademii Maniewski, Anity Folaron czy Robeta Wypycha. Gościem 

specjalnym będzie Vincenzo Casillo, ambasador marki Artego, który zaprezentuje swoje umiejętności 

fryzjerskie zwieńczone pokazem specjalnym.  
 

Konkursy, mistrzostwa, zawody 
 

Co nas czeka? Ogrom atrakcji! Od testowania produktów najlepszych marek, po oglądanie na żywo 
kompetycji fryzjerskich, kiedy to mistrzowie pędzla, nożyczek i brzytwy stworzą absolutne dzieła 

na głowach i twarzach swoich modelek i modeli.  

 
 KREATOR – konkurs sztuki fryzjerskiej. Jego laureaci to znani i cenieni w świecie fryzjerstwa: 

Robert Wypych, Maria Korzeniowska, Beata Dysiewicz, Alicja Glos-Krawczyk, Przemysław 

Kania, Olga Sobocińska, Rafał Szydłowski, Iwona Klimczak, Bartosz Szydlak i wielu innych. 
 OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI MASTER OF BEAUTY – organizowany przez Związek 

Rzemiosła Polskiego i Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu konkurs, obejmujący 

cztery kategorie konkursowe: fryzjerstwo, makijaż profesjonalny, przedłużanie i zagęszczanie 

włosów oraz barbering.  
 BARBER STREET – przestrzeń dla firm barberskich i wirtuozów brzytwy, która zwróci uwagę 

wszystkich nie tylko przez względ na designerskie wyposażenie stanowisk do pracy, 

ale również linie wykorzystywanych kosmetyków oraz precyzyjne cięcie mistrzów barberingu. 
 HAIR SCHOOL – otwarta przestrzeń wykładów i prezentacji technik strzyżenia oraz trendów 

we fryzjerstwie męskim.  



 MISTRZOSTWA POLSKI W GOLENIU TWARZY NA MOKRO – inicjatorem wydarzenia 

jest Rafał Lewandowski – mistrz Szkocji w British Barber Association, na co dzień prowadzący 
swój Barbershop w Wielkiej Brytanii. To absolutna nowość w programie! Cel jest prosty – 

ponowne wyniesienie na piedestał umiejętności, którą kiedyś do perfekcji miały opanowane 

wszystkie salony golibrodów w Polsce. Co ciekawe, mistrzostwa odbędą się na prawdziwym, 
bokserskim ringu! 

 NAILS OLYMPIC INTERNATIONAL – międzynarodowe mistrzostwa w stylizacji paznokci, 

które swój początek miały właśnie w Poznaniu. Ogromne zainteresowanie i sukces wydarzenia 
sprawiło, że eliminacje do poznańskich zawodów zorganizowano także w Bułgarii i Norwegii.  

O prestiżowy tytuł Master of Competition Nails można walczyć poprzez udział w takich 

konkurencjach jak: Zdobienia Płaskie – Flower Power, Tip Box Mix Media – Wikingowie oraz 
Nail Art 3D – Kraj Kwitnącej Wiśni. 

 MISTRZOSTWA LASH&BROW – najlepsze stylistki rzęs i brwi w przedłużaniu, 

zagęszczaniu, laminacji i stylizacji zmierzą się w konkursie, który wyłoni najlepszą  
z najlepszych.  

 III MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA PMU (makijaż permanentny) – już po raz trzeci 

wybrane zostaną najlepsze lingeristki w makijażu permanentnym twarzy. Ekspertki zmierzą 
się w kategoriach: usta, górna kreska oka, pudrowe brwi oraz microblading.  

Wiedza i szkolenia 

 Kongres podologiczny – Konferencja ekspertów z dziedziny podologii skierowana do osób, 

które pragną poszerzyć swoją wiedzę w ramach diagnostyki i profilaktyki dotyczących 

pielęgnacji stóp. Każdy uczestnik kongresu otrzyma bezpłatny egzemplarz książki „Podstawy 
Podologii, Tom I” oraz dyplom potwierdzający uczestnictwo w konferencji, a także szansę 

wzięcia udziału w losowaniu nagrody głównej – rocznej nauki w Akademii Podologii o wartości 
6900 zł.  

 Kongres - Salon Kosmetyczny XXI wieku – organizowany przez magazyn „Art Of Beauty” 

kongres to cykl wykładów dotyczących szeroko rozumianej kosmetologii w aspekcie trendów, 
prawa kosmetycznego czy nowości na rynku kosmetycznym. Wśród prelegentów znajdą się 

m. in. przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego oraz takich firm jak Bielenda,  Instytut 

Piękna oraz Fundacji Medycyny Stylu Życia. Uczestnicy otrzymują praktyczny poradnik 
w formie e-booka pt. „Jak współpracować z mediami”, a także mają możliwość wzięcia udziału  

w losowaniu nagród, których pula w tym roku wynosi 1000 zł. 
 ONLY NAILS – wydarzenie organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Stylistów 

Paznokci Fantasmagorie to debiut podczas targów LOOK i beautyVISION w Poznaniu. Podczas 

6 pokazów praktycznych, 6 ekspertów zaprezentuje najnowsze trendy korzystając z 6 marek 

produktów paznokciowych.  
 Artego Prestige Night – wyjątkowe wydarzenie wieńczące pierwszy dzień targów LOOK  

i beautyVISION tym razem odbędzie się w prestiżowej Sali Ziemi. Na wybiegu zaprezentują 

się dzieła wybitnych kreatorów sztuki fryzjerskiej i stylistów marki Artego – Krzysztofa Pajora, 
Marcina Marcinickiego, Marty Kateusz, Dariusza Adamowskiego oraz Wojciecha Zielońskiego,  

a całą imprezę poprowadzi Krzysztof Ibisz. Gościem specjalnym będzie Vincenzo Casillo, 
absolutny autorytet w dziedzinie fryzjerstwa, który z marką Artego współpracuje od 2018 

roku. Gwiazdą wieczoru, która swoją muzyką uświetni wieczór będzie DJ i producent 

muzyczny C-BOOL. 
 Szkolenie z Akademią Maniewski – mistrzowskie seminarium Look&Learn, podczas 

którego Maciej Maniewski oraz grupa Hair Masters Club przeanalizują współczesne kierunki 

w modzie fryzjerskiej w obrębie strzyżenia, koloryzacji oraz stylizacji. Zwieńczeniem szkolenia 
będzie pokaz kolekcji „Time Lapse”, prezentujący cztery odsłony zmian kobiety. Wydarzenie 

będzie miało miejsce w słynnej Iglicy, jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków 

Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz samego Poznania.  
 Szkolenia barberskie – profesjonalne warsztaty dla golibrodów w trzech kategoriach: Broda 

i wąsy, męskie fryzury oraz modern vs. classic, które przeprowadzą eksperci z Pana Drwala. 

Duża dawka wiedzy, profesjonalne porady i triki dotyczące męskiego strzyżenia zebrane 
w całość. 



Blog Beauty Day 

Gdyby nie social-media, wielu produktów również z branży beauty moglibyśmy nawet nie poznać. 

Wszystko za sprawą influencerów, którzy przez ostatni czas stali się ekspertami w dziedzinie urody,  
a ich blogi, kanały na Instagramie, Facebooku i YouTube obserwują tysiące fanów. Nie mogło 

zabraknąć dla nich miejsca podczas targów LOOK i beautyVISION. Już po raz czwarty wezmą oni 
udział w Blog Beauty Day, który odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku. Prócz wspólnego zwiedzania 

ekspozycji i możliwości integracji, na wszystkich uczestników czekają cenne upominki kosmetyczne,  

a niektóre z nich będą mieli okazję przetestować jako pierwsi. 

Kup bilet ONLINE 

Taki Look i beautyVISION cieszą się ogromną popularnością wśród odwiedzających. Każdego roku 

przed oficjalnym otwarciem bramek gromadzą się tłumy chętnych, którzy chcą kupić wejściówkę  
i zwiedzić stoiska, a także skorzystać z przewidzianych atrakcji. Chcąc ominąć długie kolejki przed 

wejściem na wydarzenie, warto kupić bilet online, dostępny na stronie internetowej: 
https://bit.ly/2J6TLu7 . 

Więcej informacji na: www.look.mtp.pl 

 

----------- 

Kontakt do mediów: 
 

Aleksandra Frankowska 

 
tel. +48/ 61 869 20 72  

GSM. +48 696 450 021 
e-mail: aleksandra.frankowska@grupamtp.pl 
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