
Fryzjersko kosmetyczne wydarzenie roku zbliża się wielkimi krokami! 

Świętuj jubileusz 20. edycji targów LOOK i beautyVISION! 

 

20 lat minęło, jak jeden dzień… Kto by się spodziewał, że równo w 2001 roku miała miejsce 

pierwsza edycja targów LOOK. Po kilku latach ze wspólnej marki LOOK wyodrębniliśmy 

beautyVISION dla branży kosmetycznej. Obecnie w połączeniu tworzą one największą tego 

typu imprezę w Polsce. W tym roku przyszło nam celebrować jubileusz 20 lat istnienia tego 

uwielbianego przez fryzjerów i kosmetyczki z całej Polski, a nawet Europy wydarzenia. 

Jubileuszowa edycja tradycyjnie odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich, w dniach 4-5 kwietnia 2020, a przygotowania do niej idą jak burza! 

 

Niezwykłe emocje na ponad 26 000 m2 powierzchni 

Podczas targów w Poznaniu będzie można zobaczyć najnowsze trendy w stylizacji włosów 

oraz brody, paznokciowych trików, makijażowych nowinek, kosmetologicznych nowości, 

bogatą ofertę produktów, innowacji, zabiegów oraz profesjonalnego sprzętu renomowanych 

marek. Przedstawiciele branży ze wszystkich zakątków świata zaprezentują się podczas 

prelekcji, konkursów i profesjonalnych warsztatów. 

 

Udział w targach LOOK i beautyVISION to nie tylko szansa na obejrzenie całego rynku 

fryzjerskiego i kosmetycznego z bliska, ale przede wszystkim niespotykana szansa na 

podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez bezpośrednie obserwowanie 

mistrzów w swoim fachu na żywo. 

 

20 lat istnienia! 

Kiedy w 2001 roku miała miejsce pierwsza edycja targów, nikt nie spodziewał się tak 

ogromnego sukcesu w takim czasie. Na przełomie 20 lat targi LOOK i beautyvISION stały się 

największą tego typu imprezą w Polsce, zrzeszającą profesjonalistów i prezentującą marki z 

całego świata.  

 

„20 lat minęło nam niezwykle szybko, a na przestrzeni tego czasu targi LOOK i beautyVISION 

cały czas utrzymują miano największych targów fryzjersko-kosmetycznych w Polsce. Nie bez 

powodu od lat są z nami największe na rynku firmy. W tym roku będziemy wyjątkowo 

celebrować tę okrągłą rocznicę – przygotowaliśmy dla uczestników kilka niezwykłych 

niespodzianek! Wiele wydarzeń jest z nami niemal od samego początku, jak konkurs 

Mistrzostwa Polski we Fryzjerstwie czy KREATOR. Staramy się jednak każdego roku iść z 

duchem czasu i proponować coś zupełnie nowego, jak zeszłoroczne Międzynarodowe 

Mistrzostwa w Goleniu Twarzy na Mokro, które odbędą się po raz drugi.” – mówi Barbara 

Vogt, dyrektor targów.  
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Wydarzenia towarzyszące 

W ciągu dwóch dni będzie można odwiedzić stoiska niemal 500 firm i marek. Targom 

towarzyszą również liczne wydarzenia w ramach targów LOOK, między innymi znany w całej 

Polsce Konkurs KREATOR, MASTER OF BEAUTY - Mistrzostwa Polski we fryzjerstwie, 

barberingu i przedłużaniu włosów, Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Zawodów 

Fryzjer i Technik Usług Fryzjerskich oraz szkolenia LOOK & LEARN. 

 

Z kolei wielbiciele kosmetyków, makijażu i paznokci, mogą wziąć udział w takich 

wydarzeniach jak Kongres Kosmetyczny, Kongres Podologiczny, Mistrzostwa Nail Olympic 

International, Only Nails, MASTER OF BEAUTY – Mistrzostwa Polski w Makijażu 

Profesjonalnym, Międzynarodowe Mistrzostwa PMU, Lask&Brow Championship, wykłady 

w strefie Speaker’s Corner oraz spotkanie dla blogerów – Blog Beauty Days. 

 

Strefa barberów 

Trend profesjonalnych rzemieślników, którzy dzierżą w ręku prawdziwy fach golibrody wciąż 

przybiera na sile. Również podczas Targów LOOK 2020 będą oni mieli swoją specjalną strefę, 

gdzie zaprezentują niezwykłe umiejętności męskiego strzyżenia brody. Już po raz drugi 

będzie miała miejsce bitwa mistrzów barberingu na prawdziwym bokserskim ringu – 

Mistrzostwa Polski w Goleniu Twarzy na Mokro. Prócz tego, porady, wykłady i pokazy na 

żywo odbywa się będą w ramach Hair School przy Barber Street. Nowością podczas targów 

będą mistrzostwa Fast Fade Fight, które pozwolą wybrać najszybszego i najlepszego barbera 

w Polsce. Wśród mistrzów barberingu pojawi się też gość specjalny – Leah Hayden Cassidy – 

młoda barberka, dla której świat fryzjerstwa męskiego nie ma tajemnic jest jedną z 

największych gwiazd barberingu w Europie. Podczas targów LOOK 2020 poprowadzi 

zamknięte warsztaty, na których zdradzi kilka tajników swoich technik strzyżenia. 

 

To będą dwa dni ogromnej dawki profesjonalnej wiedzy podczas kongresów i warsztatów. 

Zarówno wystawcy, jak i zwiedzający będą mieli wyjątkową okazję by na żywo obserwować 

próby nożyczek, brzytwy, pędzli, szminek i lakierów do paznokci, których wirtuozi stworzą 

prawdziwe arcydzieła na głowach, twarzach i dłoniach modeli i modelek.  

Kup bilet ONLINE i śledź na bieżąco social-media 

Osoby, które chciałyby stać się częścią wydarzenia, a fryzjerstwo to ich prawdziwa pasja, 

mogą już dziś kupić bilet na targi by zwiedzić profesjonalne stoiska oraz zobaczyć wirtuozów 

nożyczek w akcji na żywo! Bilety dostępne są już na stronie internetowej: www.tobilet.pl  

 

 

http://www.tobilet.pl/

