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HÅR & SKJØNNHET 2019 
LEVERANDØROMRÅDET

VELKOMMEN TIL ET HELT NYTT KONSEPT!  
Leverandørområdet får en totalrenovering på Hår & Skjønnhet 2019. Det skal ikke lenger være et tradisjonelt 
messeområde, men en pulserende «festival» hvor en finner leverandører, minglesoner, workshops, demoer og 
noe godt å bite i. Hår & Skjønnhet avsluttes med bransjens «Oscar-utdeling» - Prisfesten!  

I presentasjonen finner dere de ulike alternativene til pakkeløsninger, og tilbehøret det er mulig å bestille 
ekstra. Utvalget er noe kortet fra tidligere, da vi ønsker et gjennomført og sammensatt område som er 
behagelig å være i.  

Vi håper alle leverandører er positive til forandringene, og ønsker å være med å bidra til å løfte Hår & 
Skjønnhet til nye høyder i 2019.  

BEAUTY IS BUSINESS!



LEVERANDØROMRÅDET 
PRODUKTER & UTSTYR
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Alle får følgende med i sin pakke:  

Bakvegg  

Teppe  

Strømuttak 

I tillegg vil det være mulig å bestille ståbord, TV-skjerm, 

møterom og tider på demoscene / hovedscene. 

Det blir IKKE mulig å ta med egne møbler / elementer 

Vi har begrenset med plass, og det blir derfor ikke lov å ta med 
møbler, elementer og store produkter. Dette må vises frem på 
skjerm.  

Vi fasiliterer med demoscene, og det vil bli mulig å booke 
møterom hvor en kan vise frem produkter, gjøre workshops eller 
holde foredrag. 



INKLUDERT 
PAKKELØSNING

TO ALTERNATIVER TIL LØSNING:   

Alternativ 1: Rundt teppe - 3 meter diameter 
    Bakvegg med mål 1x 2,40 m (to hyller) 

Alternativ 2: Firkantet stand - 3 x 3 meter (9 kvadrat)  
   Bakvegg med mål 2 x 2,40 m (fire hyller) 

Vi deler leverandørene inn i følgende fargekoder på teppet: 

HÅR: NEGL: HUDPLEIE:

3 meter

3 meter

ANDRE: 

3 m
eter
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m
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m

et
er



NYTT:  
THE VILLAGE

For selskaper som ønsker en mindre og billigere stand har vi 
følgende løsning:   

- Bakvegg (1 meter bredde)  
- Rundt teppe i 1 meter diameter 

The Village blir et eget område med mindre stander. Dette vil 
være i 1.etg, utenfor området for studenter.  

Pris: 15.000,-  

Vi deler leverandørene inn i følgende fargekoder på teppet: 

HÅR: NEGL: HUDPLEIE:

1 meter

ANDRE: 

1 
m

et
er



KAN BESTILLES:  
TV-SKJERM PÅ STATIV

55-tommer LED skjerm på stativ.  
Kan settes opp både på høykant og liggende. 



LEVERANDØROMRÅDET 
MØTEROM

Vi har totalt ni - 9 -  møterom tilgjengelig  
som kan bookes til å holde møter med  
kunder, gjøre produktvisninger og  
lignende.  

STORT MØTEROM:  
Rom 1 - 3 settes opp med liten scene og kino-
oppsett, med plass til ca. 30-40 personer.  

1

2

3

45678

LITE MØTEROM:  
Rom 4 - 9 har fastmontert møtebord med kapasitet 
på maksimum 12 personer.  

9



LEVERANDØROMRÅDET 
DEMOSCENE

Det blir satt opp en demoscene med alt en trenger 
for å vise frem produktene sine i praksis. Vi 
fasiliterer scenen med stol, bord til å ha produkter 
på og lydutstyr, slik at en bare trenger å ta med 
produktene sine, så er en klar for å gjennomføre 
demo.  

Hver demo får 20 minutter til rådighet.  

NB: Bildet er en skisse, endelig demoscene kan 
avvike.  



LEVERANDØROMRÅDET 
FAGLIG VISNING PÅ SCENE

Flere pakker inneholder en slot på 
scenen. Hver visning har 20 min 
tilgjengelig.  

Det oppfordres til faglig relevante 
visninger som kan gi læring og 
inspirasjon til deltakerne.



STUDENTOMRÅDET 
MØT FREMTIDEN

Det blir arrangert en egen aktivitet 
for studenter fra bransjen på et eget 
område. Her kan leverandører 
foreta speed-dates i form av 
presentasjoner, demonstrasjoner og 
andre aktiviteter rettet mot neste 
generasjon bransjefagfolk og -
ledere. 

Dette tilbudet er inkludert i pakkene. 
Vi håper det er stor interesse for å 
møte bransjens fremtid og inspirere 
de!  



LEVERANDØROMRÅDET 
PRISER RUNDT OMRÅDE

OMRÅDE: 

Rundt teppe 

Rundt teppe 

Rundt teppe 

Rundt teppe 
 

NYTT:  
Rundt teppe (1 m) 

BENEVNELSE: 

RSmall 

RMedium 

RLarge 

RXLarge 

Village  
 

PRIS (eks. mva): 

  62.750,- 

  67.500,- 

112.750,- 

117.500,- 

  15.000,- 

 
 

MØTEROM: 

1 time LITE rom 

1 time STORT rom 

1 time LITE rom 

1 time STORT rom 

Nei  

SCENETID: 

Nei 

Nei 

20 min 

20 min 

Nei 
 
 



OMRÅDE: 

Firkantet teppe  

Firkantet teppe 

Firkantet teppe 

Firkantet teppe 
 
 

BENEVNELSE: 

FSmall 

FMedium 

FLarge 

FXLarge 
 
 

PRIS (eks. mva): 

  82.750,- 

  87.500,- 

132.750,- 

137.500,- 

 
 

MØTEROM: 

1 time LITE rom 

1 time STORT rom 

1 time LITE rom 

1 time STORT rom 

SCENETID: 

Nei 

Nei 

20 min 

20 min 

 
 

LEVERANDØROMRÅDET 
PRISER FIRKANTET OMRÅDE



LEVERANDØROMRÅDET 
PRISER FOR TILLEGG

Tillegg:  

Scenetid (20 min)  

Demoscene (20 min)  

Stort møterom (1 time) 

Lite møterom (1 time) 

  

Ståbord 

TV-sjerm på stativ 

 

    Pris:  

 50.000,- 

  7.500,- 

  

   7.500,- 

   2.750,-  

     800,- 

  3.500,-



LEVERANDØROMRÅDET 
GENERELL INFORMASJON

MATERIELL:  
Det er ikke tillatt å ta med annet enn produkter og 
brosjyrer til å ha fremme. Om du har mange og store 
produkter, anbefales det å bestille skjerm til å vise 
frem produktutvalget.  

TIDER:  
Opprigg: Fredag 15.mars 18:00 - 23:00   
Nedrigg: Lørdag 16.mars 16:00 - 18:00  

Det vil komme mer informasjon innkjøring, parkering og 
lignende i et eget informasjonsskriv.  



LEVERANDØROMRÅDET 
PÅMELDINGSINFORMASJON

Påmelding gjøres ved å fylle ut eget 
påmeldingsskjema, som sendes til 
torgeir.kjepso@jcpnordic.com 

VIKTIG: For å kunne markedsføre arrangementet på 
en best tenkelig måte i alle våre kanaler, er fristen for 
å levere en kort beskrivelse av innhold hovedscene, 
demoscene og møterom 02.01.2019 

Vi gleder oss til å se deg på Hår & Skjønnhet 2019 - 
Beauty is Business! 

NB:  
Påmelding etter «først til mølla» prinsippet, og 
så langt det er ledig kapasitet.

mailto:torgeir.kjepso@jcpnordic.com
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