ЦИФРИ ТА ФАКТИ
415 ЕКСПОНЕНТІВ
представлені всі
напрямки
beauty-індустрії

23 200 МЕТРИ2
найбільша професійна
виставка
в Україні

1 753 БРЕНДИ
найширший вибір
продукції та
обладнання

95 КОМПАНІЙ
виробників
України

24 784 УНІКАЛЬНИХ
ВІДВІДУВАЧА
професіонали
beauty-індустрії

367 БАЙЕРІВ
прийняли участь у
InterCHARM 2020

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
Експозиція InterCHARM та Pro Beauty Expo 2020 була розміщена у 4-х павільйонах та
охоплювала всі напрямки індустрії краси.
На одному майданчику з InterCHARM-Україна та Pro Beauty Expo проходила виставка
професійного клінінгу для готелів, SPA, салонів краси і фітнес-центрів Clean Expo Ukraine
2020.
Структура виставки за напрямками
Сировина та обладнання
для виробництва
3%, 12 комп.

Clean Expo Ukraine
4% , 15 комп.
Косметика та парфумерія
10%, 42 комп.

Косметологія та
естетична медицина
42%, 175 комп.

Професійний make-up
11%, 44 комп.

Нігтьовий сервіс та
подологія
17%, 73 комп.

УЧАСНИКИ З
5 КРАЇН СВІТУ

Україна

Польща

Перукарське мистецтво та
трихологія
13%, 54 комп.

Італія

Німеччина

Південна Корея

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
Результати участі у виставці

Цілі участі у виставці
Налагодження контактів з потенційними клієнтами

94%

Підвищення популярності компанії

80%

Продаж товарів і послуг

73%

Підтримка контактів з існуючими клієнтами

Отримали
інформацію
про стан ринку
46%

71%

Підвищення популярності брендів, продуктів і послуг

Досягли
домовленостей
щодо укладення
контрактів після
виставки
28%

63%

Презентація нового продукту / бренду

59%

Виявлення уподобань клієнтів

54%

Аналіз ринку

Знайшли
нових клієнтів
67%

Презентували
нову
продукцію /
послуги
60%

45%

Показати клієнтам, що у компанії все добре
Беру участь, тому що оплачують постачальники

Уклали
контракти
9%

23%
0,50%

90%

експонентів вважають виставку
InterCHARM-Україна
важливою
подією для розвитку бізнесу

ПРОФЕСІЙНА АУДИТОРІЯ ВИСТАВКИ
У просуванні виставок InterCHARM-Україна та Pro Beauty Expo завжди робиться акцент на
залучення тільки професійної аудиторії відвідувачів.
Цього року було повністю переформатовано рекламну компанію та вилучено з неї всі
маркетингові канали, що можуть залучати кінцевого споживача. Це дозволило
максимально знизити кількість нецільових відвідувачів.
За результатами опитування експонентів 89% цьогорічних відвідувачів були
спеціалістами beauty-індустрії.
Портрет відвідувача виставки за результатами опитування експонентів
50% професійних відвідувачів (є потенційними клієнтами експонента) по
відношенню до загальної кількості відвідувачів стенду.

39% професійних відвідувачів інших beauty-спеціальностей (не є потенційними
клієнтами експонента) по відношенню до загальної кількості відвідувачів стенду.

11% інші відвідувачі (не є потенційними клієнтами експонента) по відношенню до
загальної кількості відвідувачів стенду.

ВІДВІДУВАЧІ ВИСТАВКИ
24 784 УНІКАЛЬНИХ ВІДВІДУВАЧА | 26 676 ВІДВІДУВАНЬ ВИСТАВКИ | 19% НОВИХ ВІДВІДУВАЧІВ
Відвідувачі за спеціальністю

Відвідувачі за сферою діяльності
Cалон краси / перукарня

3239

Керівник салону

12567

Медична клініка

958

Косметолог

2766

Б'юті школа

Майстер манікюру \ подолог

2685

Роздрібна торгівля парфумерією та косметикою

319

Роздрібна торгівля товарами для салонів краси

306

Оптова торгівля товарами для салонів краси

258

Готель, санаторій

196

Оптова торгівля парфумерією та косметикою

186

Виробництво парфумерії та косметики

165

Фітнес-центр

162
112

2543

Перукар \ Барбер

1175

Керівник компанії

981

Візажист
Адміністратор салону
Менеджер \ продавець консультант

849
678

664

Лашмейкер

581

Дистрибуція товарів для салонів краси

Лінержист

550

Виробництво і дистрибуція сировини і упаковки

94

Масажист

506

Дистрибуція парфумерії та косметики

85

Виробництво товарів для салонів краси

82

Аптечний роздріб

46

Лікар

338

За результатами відповідей 17 198 відвідувачів

За результатами відповідей 16 200 відвідувачів

ВІДВІДУВАЧІ ВИСТАВКИ
Відвідувачі з 10 країн: Україна, Білорусь, Кувейт, Молдова, Великобританія,
Туреччина, Австрія, Італія, Німеччина, Ізраїль
Відвідувачі за регіональним розподілом

За результатами відповідей 19 221 відвідувача

ВІДВІДУВАЧІ ВИСТАВКИ
Ролі відвідувачів у придбанні товарів/послуг,
представлених на InterCHARM-Україна

Результати відвідування виставки
Відвідано
навчальні заходи
19%

Приймаю рішення особисто
Узгоджую рішення з іншими відповідальними особами

78%
15%

Не приймаю рішення, але даю рекомендації

4%

Не впливаю на прийняття рішень

3%

Задоволено
особисті інтереси
52%

За результатами відповіді 777 відвідувачів

Досвід роботи відвідувачів в індустрії краси

Знайдено нові
товари і послуги
для бізнесу
48%

Більше 10
років 21%

До 1 року
13%
1-2 роки
11%

Отримано
інформацію про
стан галузі
51%
За результатами відповідей 777 відвідувачів

5-10 років
23%

2-5 років
32%
Дослідження проведено вперше
За результатами відповідей 17 329 відвідувачів

БАЙЕРСЬКА ПРОГРАММА
204 ЗУСТРІЧІ
367
239
було проведено за допомогою online системи
КОМПАНІЙ БАЙЕРІВ планування зустрічей Match Making.
Розподіл компаній за напрямками діяльності

Розподіл байєрів за регіональною ознакою

Дистрибуція і роздрібний продаж професійної косметики

161

Роздрібні продажі парфумерно-косметичної продукції

92

Оптовий продаж парфумерно- косметичної продукції

Східний
регіон
9%

36

Мережі перукарень

12

Мережі магазинів

11

Аптечний роздріб

8

Медичні центри

5

СПА-курорти

4

Магазини мед. техніки

1

Південний
регіон
8%

Київ
40%

Західний
регіон
14%

Північний
регіон
14%

Центральний
регіон
15%

ДІЛОВА ПРОГРАМА
12 конференцій

830 слухачів

117 спікерів

Конференція «Поєднані методи корекції вікових змін шкіри»

Науково-практична дерматологічна конференція «Healthy Beauty: симбіоз лікаря та
косметолога»
Учбово-практична конференція для майстрів перманентного макіяжу I am PM
Хаб масажних технологій
Фестиваль масажних шкіл
WOW Beauty Forum для директорів та власників салонів краси
Практикум для керівників та власників салонного бізнесу «Безпека б'юті бізнесу»

Конференція з подології PODODAY
Семінар «1000 и 1 спосіб як розбагатіти Nail майстру»
BIG.BROW.BUTTLE.
XVІ спеціалізована конференція «BeautyTECH. Інновації у виробництві: сировина та
технології»
ТОП загальних правил у косметичному виробництві

КОНКУРСНА ПРОГРАМА
6 чемпіонатів

398 учасників

144 суддів

Чемпіонат України СПУ з нігтьової естетики
Чемпіонат України СПУ з перукарського мистецтва
Чемпіонат України СПУ з візажу і моделювання брів

Чемпіонат з перманенту і мікроблейдінгу PM Award
Чемпіонат з нарощування вій Lash Flash
Чемпіонат по епіляції

БЕЗПЕКА - ОСНОВНИЙ ПРІОРИТЕТ
На InterCHARM-Україна та Pro Beauty Expo 2020 ми подбали про максимальну
безпеку відвідувачів та експонентів, виконавши всі вимоги МОЗ України для
проведення масових заходів:
дотримання дистанції між відвідувачами – збільшили проходи до 5м;
дотримання маскового режиму – контроль на вході та поліція на території
павільйону;
проведення температурного скринінгу на кожному вході;
розміщення 12 точок дезінфекції;
регулярне прибирання місць загального користування;
відкрито максимальну кількість входів та постійний моніторинг входу в зал;
розміщення місць у конференц-залах у шаховому порядку.

ДО ЗУСТРІЧІ

