
A L T I C E  A R E N A



DE 8 A 10 DE OUTUBRO A IN BEAUTY - FEIRA INTERNACIONAL 

DE ESTÉTICA , COSMÉTICA E CABELO ESTÁ DE REGRESSO

AO ALTICE ARENA , EM LISBOA .

UM EVENTO DISRUPTIVO A FOMENTAR NEGÓCIOS, ESTE ANO 

SOB O TEMA URBAN PROTECT. 

UM LOCAL ONDE OS PROFISSIONAIS PARTILHAM 

INFORMAÇÕES, NUMA PLATAFORMA DE NETWORKING

E LANÇAMENTO DE NOVIDADES TECNOLÓGICAS NO SETOR

DA ESTÉTICA , CABELO, MAQUILHAGEM E UNHAS.



OUR VISION
SIMPLE = CARE = PROTECT

Um evento onde informar é criar negócio.



URBAN PROTECT
A In Beauty alia-se às últimas tendências do setor da beleza, numa corrente 
de simplificação de rotinas diárias, que protegem das agressões diárias. 
Imersos em hábitos cosmopolitas e urbanos, é na cidade que passamos 
grande parte do nosso dia, estando permanentemente expostos a poluentes 
externos com um impacto negativo na nossa pele. Para combater
essa exposição, as rotinas de beleza nutrem-se de produtos que atuam
como barreiras de proteção, ricos em propriedades hidratantes 
que normalizam o ph da pele.

O mote para esta 8º edição da In Beauty “Urban Protect”, pretende convidar 
todos os profissionais do setor de beleza a conhecer produtos com efeito 
antipoluição que ajudam na redução da oxidação da pele. O destaque
vai para as propriedades de autodefesa que apresentam, desenhadas
para ajudar no rejuvenescimento da pele, equilibrar os níveis de antioxidantes 
e permitir assim uma ação de limpeza da pele.





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, Urban Protect.





CARE - BEAUTY 
AND SPA
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.





LOOK – HAIR
Área dedicada aos cabelos.

Cabelos saudáveis, brilhantes. Tratamentos 
exclusivos.

Formação para profissionais exigentes.

O poder das essências nos produtos capilares.





CREATION – NAILS & 
MAKE UP
Área dedicada às unhas. 

As cores, as tendências e as últimas novidades, 
que fazem realçar a beleza. 





MEN

Um espaço especialmente dedicado à área da 
barbearia, onde estarão presentes as melhores 
marcas. 

Descubra as últimas novidades e tendências 
masculinas.

BARBER’S CORNER





DESTAQUES

WALL
Exposição com fotografias sobre a “Vida Urbana”
e o frenesim do dia a dia de uma sociedade 
cosmopolita. 

Pretendemos lançar o debate sobre o estilo de vida 

URBAN LIFESTYLE



DADOS DO EVENTO

EM 2019 … 
As melhores empresas
Melhoria na qualidade dos visitantes
22.063 visitantes 
80% dos expositores promoveu o seu negócio
68% realizou negócios durante o evento

2 DIAS ABERTOS A PROFISSIONAIS E PÚBLICO
1 DIA EXCLUSIVO A PROFISSIONAIS





UM EVENTO ÚNICO

Influencers 
Marketing Direto
Redes Sociais
Rádio
Autocarros
Mupies
Outdoors
Revistas 
Relações Públicas

FORTE CAMPANHA DE PROMOÇÃO



WWW.INBEAUTY.EXPONOR.PT


