
 

 
 

 
Vi vill bjuda in er att ställa ut  

på hud & kosmetik 6 - 7 september 2018 
 
 
Vi vill ha med er som verkar i skönhetsbranschen och hjälpa er att nå ut till rätt publik.  
SHR arrangerar den perfekta mässan för er där ni erbjuds en unik chans att träffa exakt rätt 
målgrupp. Både befintliga kunder samt massor av potentiella nya kunder och kontakter 
kommer att besöka er på hud & kosmetik. 
Hud & kosmetik är den enda fackmässan för skönhetsbranschen. Hudterapeuter, 
hudterapeutelever och även närliggande yrkesgrupper såsom fotterapeuter, spaterapeuter, 
massörer, nagelterapeuter och makeupartister är vällkomna.  
2016 firade hud & kosmetik 20 år!   
 
2017 års mässa hade cirka 4000 besökare tillsammans med den parallella mässan Apotek & 
Egenvård och cirka 100 utställare.  
Hud & kosmetik är den viktigaste mötesplatsen i skönhetsbranschen och årets mest 
efterlängtade event för alla som verkar i denna fantastiska bransch!  
Självklart jobbar vi hårt för att 2018 års mässa ska bli ännu störe och ännu bättre.  
 
Nyhet för 2018 är att SHR kommer att arrangera den internationella CIDESCO-kongressen i 
samband med hud & kosmetik. 
Vi kommer också att som vanligt arrangera SM i Make up och SM i Nail Design, workshops, 
föreläsningar mm.  
 
SHR marknadsför mässan genom medlemstidningen Hudterapeuten, 
www.hudochkosmetikmassan.se, SHR-bloggen, tidningsannonsering, E-nyhetsbrev och 
sociala medier.  Vi skickar även ut  pressrelease och pressinbjudningar. 
 
Vill ni vara med och och göra hud & kosmetik 2018 till en succé?  
Hör av er till mig för bokning och för mer information! 
 
 
 

 

Ann-Marie Johansson 
Projektledare av hud & kosmetik, SHR 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monterhyra 
bokningsavgift:   2 000 kr   
Monterhyra:    2 300 kr / kvm 
 
Detta ingår  
Vägg till angränsande monter. Utställarlounge finns till för er under hela mässan. 
Tänk på att saker som eluttag, matta och övrig inredning beställer ni extra hos workman och 
ingår ej i monterhyran. Utställarförsäkring kan tecknas via Kistamässan 
 
Besöksscanning 
Du kan som utställare knyta kontakter eller få information om våra besökare genom att 
använda mässans kostnadsfria besöksscanning.   
 
Kontakt 
Ann-Marie Johansson 
Projektledare hud & kosmetik 
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation  
E-post: ann-marie@shr.nu 
Tel. + 46 8 30 94 40 
 
Besöksadress: 
Dalagatan 76 
113 24 Stockholm, Sweden 
www.shr.nu 
 

Följ oss på  
www.facebook.com/hudokosmetik eller på 
www.hudochkosmetikmassan.se 
 
 
  

http://www.facebook.com/hudokosmetik
http://www.hudochkosmetikmassan.se/

