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our vision

MAN = WOMAN = BEAUTY FOR ALL

Um evento disruptivo para fomentar negócios. 



in beauty

De 26 a 28 de outubro a In Beauty - Feira Internacional de 

Estética, Cosmética e Cabelo está de regresso ao Altice Arena, 

em Lisboa. Um evento criado para fomentar negócios, este ano 

sob o tema Gender Neutral. 

Um local onde os profissionais partilham informações,  

numa plataforma de networking e lançamento de 

novidades tecnológicas no setor da estética, cabelo,  

maquilhagem e unhas.





gender neutral

A In Beauty alia-se às últimas tendências do setor da beleza, numa 

corrente de consciencialização, sem complicações e sem género. 

Destacam-se os produtos clean, skincare unissexo para pessoas 

com um estilo de vida ativo e que procuram produtos eficazes e 

descomplicados. Produtos com multifunções que nutrem a pele, 

hidratam o cabelo e que sobretudo simplificam rotinas. Máquinas 

com novas tecnologias e protocolos, projetados para acelerar a 

cura interna e simultaneamente fornecer benefícios externos de 

hidratação, rejuvenescimento e reparação da pele. 

Atualmente as marcas de beleza de género neutro marcam 

uma mudança, com este tema queremos lançar o debate, ser 

inspiradores e encorajar o diálogo.

SEM COMPLICAÇÕES





setorização da feira

A setorização será trabalhada de forma criativa e em conjunto 

com os expositores. Cada área tem um conceito adjacente. 

Em todos estas áreas os expositores serão inspirados a 

apresentar produtos e serviços inspirados no tema central da 

feira, Gender Neutral.





inside out

Área dedicada à estética. 

A área do Skincare e da aparatologia, numa oferta 

completa das últimas tendências. O poder da natureza e 

da tecnologia ao serviço do corpo e pele.

Novos rituais de beleza que cuidam de dentro para fora.

BEAUTY





movement

Área dedicada aos cabelos. 

Cabelos saudáveis, brilhantes. Tratamentos exclusivos. 

Formação para profissionais exigentes. 

O poder das essências nos produtos capilares.

HAIR





pop of colour

Área dedicada às unhas. 

As cores, as tendências e as últimas novidades que 

fazem realçar a beleza.

NAILS & MAKE UP





destaques

WALL

Exposição com as principais novidades tecnológicas que 

redefinem a beleza e a indústria de cosméticos.

TALKS

Momentos em que as empresas partilham com o mercado, 

produtos com tecnologia avançada e práticas inovadoras 

sustentáveis, em termos de impacto social e/ou ambiental.

TECHNOLOGY INSPIRING
BEAUTY
TECHNOLOGY INSPIRING
BEAUTY



dados do evento
2 DIAS ABERTOS A PROFISSIONAIS E PÚBLICO
1 DIA EXCLUSIVO A PROFISSIONAIS

//  As melhores empresas;

// Melhoria na qualidade dos visitantes;

// 22 179 visitantes;

// 80% dos expositores promoveu o seu negócio;

// 73% realizou negócios durante o evento.



um evento único
FORTE CAMPANHA DE PROMOÇÃO

//  Influencers;

// Marketing direto;

// Redes sociais;

// Rádio;

// Autocarros;

// Mupies;

//  Outdoors;

// Revistas;

// Relações públicas.





WWW.INBEAUTY.EXPONOR.PT


