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A kiállításról:
Az évente megrendezésre kerülő kiállítás Nr.1. valamennyi, a szakmát képviselő
fodrász-mesterfodrász számára. Nemcsak élményt, látnivalót, de új vágási technikát,
szín trendeket és megannyi újdonságot tartogat számukra a rendezvény, mely idén
ünnepli 20 éves fennállását. Tematika: hajápolási szerek, hajfestékek, póthajak,
kozmetikai kellékek, körömépítés,- ápolás, spa & wellness, stb. Minden évben nagy
figyelem kíséri a nagypresztízsű Beauty Awards díjak odaítélése több kategóriában.
A előző évi kiállításra közel 39.000 látogató volt kíváncsi.
Utazás:
menetrendszerinti repülőjárattal / vagy egyénileg
Szállás:
A 3*-os 115 szobás ibis Styles London Kensington
központjában, az Earls Court metróállomástól mindössze 3
perces sétára található. A Heathrow repülőtér termináljai 30
perc alatt, átszállás nélkül elérhetők az Earl’s Court
metróállomásról. A Kiállítási Központ rövid távolságra
található a szálláshelytől. Minden szobában TV, tea- és
kávéfőzési lehetőség van. Reggelije svédasztalos.

szoba példa

A 4*-os 64 szobás Park Grand Paddington Court szállodától a
London Heathrow nemzetközi repülőtér a Heathrow Express
vonattal 20 perc alatt érhető el. A szállodának egy elegáns,
Viktória-korabeli épület ad otthont, mely a régi világ és a
modern szobák ötvözete. A szobákban interaktív síkképernyős
TV, valamint tea- és kávéfőző áll rendelkezésre. A wifi a
szoba példa
szálláshely egész területén ingyenes. Reggelije svédasztalos..
A 4*-os 157 szobás Park Grand London Paddington szálloda a
Bayswater negyedben található, közel van a Queensway úti
Whiteleys bevásárlóközponthoz, a Notting Hill és a Hyde Park
rövid sétával elérhető, 500 méterre helyezkedik el a londoni
Paddington pályaudvartól és a Heathrow Express megállójától.
Minden szobája műholdas TV-vel, tea- és kávéfőzővel,
valamint hajszárítóval és piperecikkekkel ellátott, saját
szoba példa
fürdőszobával rendelkezik. Ingyenes wifi biztosított. Reggelije
svédasztalos.
A vásártársaság az időpont változtatás jogát fenntartja. Kérjük, indulás előtt mindig ellenörizze a kiállítás
dátumát a szervező honlapján.

Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk örömmel áll szíves
rendelkezésére, legyen szó kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy
szállásfoglalás, repjegy, vásári belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról.
Kérjük, látogasson el honlapunkra is: www.interpress.hu
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