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De 1 a 3 de abril, a Expocosmética - Feira Internacional de Estética, 
Cosmética e Cabelo está de volta para apresentar as principais
tendências do setor e fomentar negócios, na sua 26ª edição.

+ Marcas e expositores

+ 45.000 visitantes

+ 1.160 visitantes estrangeiros 
   (Espanha, Brasil, França, Itália, Polónia, Paraguai, Suíça e Ucrânia)

+ 50 referências na imprensa

2 DIAS ABERTOS A PROFISSIONAIS E PÚBLICO

1 DIA EXCLUSIVO A PROFISSIONAIS

EXPOCOSMÉTICA
A MAIOR FEIRA DE BELEZA IBÉRICA 



O mote da 26.ª edição da Expocosmética responde a uma tendência global 
de consumo: os self love seekers. É em busca do amor-próprio que as pessoas 
priorizam a aquisição de bens e serviços que contribuam para a sua felicidade, 
bem-estar e sentido de identidade. 

Cruzando o bem-estar físico com o mental, a Expocosmética destaca produtos 
detentores de substâncias benéficas para o exterior e interior de cada um, 
que promovam a sua autenticidade, e versando todas as áreas do evento: 
estética, cabelos, unhas, maquilhagem, bem-estar e cuidado masculino.

OUR VISION:
SELF LOVE



Feira líder – maior feira ibérica do setor

Elevada fidelização

26 edições a promover o setor

Elevada visitação

Forte notoriedade

Palco das principais empresas do setor

. EXPERIÊNCIA  .  PROFISSIONALISMO  .  RECONHECIMENTO

O QUE NOS DEFINE

Apoio e colaboração das Associações do setor

Palco de diversas atividades, demonstrações, shows
e desfiles

Experiências live em palco e stands

Elevado índice relacional

Parcerias com influencers para divulgação nas redes 
sociais



SETORIZAÇÃO DA FEIRA
POR ÁREA, POR TEMA, POR CONCEITO

CREATIVE MIND - UNHAS E MAQUILHAGEM
A área dedicada às unhas e maquilhagem apresenta 
um mundo de infinitas possibilidades criativas, onde 
o visitante poderá encontrar as últimas tendências e 
novidades que vão reforçar a sua própria identidade. 

HAPPY BODY - ESTÉTICA
Um corpo feliz é aquele que se cuida, respeita e 
prioriza. Neste espaço vão reunir-se as marcas 
orientadas para a estética e spa, pautadas pelo bom 
serviço e vanguarda tecnológica, que impulsionam o 
profissional deste setor.

FREE SPIRIT - CABELOS
Entre cor, corte, cuidado e modelação, o cabelo tem 
o poder elevar o modo de estar a um nível superior. 
Esta área é o ponto de encontro dos profissionais 
de cabeleireiro que procuram estar a par dos novos 
lançamentos e técnicas inovadoras.

FIERCE SOUL - BARBEIROS
Audazes e expressivos, os barbeiros refletem a sua 
alma disruptiva em cada trabalho que executam. 
Na Expocosmética, a área dedicada à barbearia reúne 
as melhores marcas e profissionais deste mundo, 
numa ode à beleza masculina.

SELF LOVE

A próxima edição da Expocosmética lança um manifesto de amor próprio. 
Esta área será dedicada ao mote da feira, apresentando ferramentas e soluções de beleza, 
autocuidado e bem-estar, através de marcas e produtos que promovam sensações positivas, 
expressões criativas e pensamentos libertadores





“Saúde para a Beleza”, dia 2 de abril: 

Congresso Nacional de Estética, Beleza e Saúde

Expocosmética On Stage: 
Marcas de destaque apresentam as tendências primavera/verão 2023, 
assim como desfiles e apresentações)

EXPOCOSMÉTICA ACADEMY 
Marcas presentes fazem apresentações formativas para os profissionais

Campeonato Internacional das Unhas em Portugal  

Final Challenge CACP Barber Shop 

Plataforma Digital E+E

Campeonato Nacional do Cabeleireiro

Show Oficial Expocosmética

Trendbook 

DESTAQUES 2023



3º CONGRESSO NACIONAL DE ESTÉTICA, 
BELEZA E SAÚDE - SAÚDE PARA A BELEZA

Realização da 3ª edição do Congresso Nacional 
de Estética, Beleza e Saúde, que conta com 
curadoria da Simone Ayres. 
Com uma visão integrativa e complementar da 
beleza, serão tratados os principais temas que 
dominam a atualidade da medicina integrativa.

FINAL DO 7º CHALLENGE CACP BARBER 
SHOP

O CACP – Clube Artístico dos Cabeleireiros 
de Portugal lança o desafio aos profissionais 
de Barbershop a apresentarem o seu trabalho 
criativo em Cabelo e Barba. A grande final será 
na Expocosmética, onde serão apresentados os 
melhores trabalhos.

PLATAFORMA E+E EXPOCOSMÉTICA

Desenvolvimento de uma plataforma digital de
networking B2B que permite às empresas 
e possíveis compradores, concretizar 
negócios com total discrição e garantia de 
confidencialidade. Poderão ainda colocar cinco 
produtos em destaque com ligação direta ao 
site da empresa, agendar reuniões, realizar 
videochamadas, ter acesso a conteúdos, bem 
como vídeos e entrevistas de diversas marcas.

TRENDBOOK

Forte aposta nas tendências. Guia com as 
principais tendências de cosmética a nível 
mundial.



EVENTOS PARALELOS

. Desfiles

. Workshops

. Shows de cabelos

. Apresentação e demonstração de produtos

. Final do 7º Challenge CACP Barber Shop 

. The Nailympion Competition Portugal - Campeonato de Unhas



Envios de comunicados de imprensa

Contacto personalizado com a comunicação social

Desenvolvimentos de parcerias com media

Televisão

Rádio

Revistas

Mapeamento de opinion leaders

A DIVULGAÇÃO DA EXPOCOSMÉTICA

COMUNICAÇÃO

Comunicação temática

Outdoors

Mupies

Relações Públicas

Forte dinamização nas redes sociais e parcerias com 
influenciadores digitais

Envio de newsletters para visitantes e expositores
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