
 
 
 
 
 
 
KONKURS POLISH HAIRDRESSING AWARDS 2019 – PAKIET PROMOCYJNY 
 
1) Estetica Polska 
 

a) Magazyn Estetica Polska: 
 Wydanie 3/2019 – publikacja nominacji  
 Wydanie 4/2019 – przedstawienie jury oraz laureatów konkursu 
 Wydanie 4/2019 – publikacja 1 strony reklamowej dla każdego Laureata 

 
b) Strona internetowa www.esteticapolska.pl: 

 Baner konkursowy (zapowiadający konkurs)  
 Prezentacja nominacji  
 Prezentacja opisów zwycięzców (na podstawie materiałów dostarczonych podczas zgłoszenia) 
 Baner konkursowy (z Laureatami)  

 
c) Newsletter Estetica Polska: 

 Publikacja informacji o konkursie  
 Po rozstrzygnięciu konkursu wysyłka zbiorczego mailingu dedykowanego z opisami wszystkich 

zwycięzców poszczególnych kategorii. 
 
d) Facebook – fanpage Estetica Polska: 

 Publikacja postu z informacją o konkursie i zaproszeniem do wzięcia w nim udziału 
 Publikacja postu z informacją o rozstrzygnięciu konkursu 
 Publikacja laureatów konkursu w osobnych postach  

 
 

2) Hair Forum 
 

a) Magazyn BEAUTY FORUM: 
 Wydanie 12/2019 – przedstawienie jury oraz laureatów 

 
b) Targi Hair Forum 2019 (19-20.10.2019): 

 Uroczyste wręczenie nagród na Scenie Głównej 19 października 2019 
 Prezentacja laureatów konkursu  
 Katalog targowy – publikacja 1 strony reklamy wizerunkowej konkursu (+ przedstawienie nominacji) 

 
c) Strona internetowa www.hair-forum.com.pl: 

 Baner konkursowy na stronie głównej  
 Publikacja bieżących informacji dotyczących konkursu w aktualnościach 
 Prezentacja nominacji 
 Prezentacja opisów zwycięzców (na podstawie materiałów dostarczonych podczas zgłoszenia) 

 
d) Newsletter Hair Forum: 

 Mailing dedykowany z informacją o zgłoszonych produktach wraz z informacjami o terminie 
głosowania i godziną rozstrzygnięcia na Scenie Głównej 

 Po rozstrzygnięciu konkursu wysyłka zbiorczego mailingu dedykowanego z opisami wszystkich 
zwycięzców poszczególnych kategorii.  
 



e) Facebook – fanpage HAIR FORUM Poland: 
 Publikacja postu z informacją o konkursie i zaproszeniem do wzięcia w nim udziału 
 Publikacja postu z informacją o rozstrzygnięciu konkursu 
 Publikacja laureatów konkursu w osobnych postach  

 
f) Instagram targi_hair_forum: 

 Publikacja postu z informacją o rozstrzygnięciu konkursu 
 Publikacja laureatów konkursu w osobnych postach  

 
 
Koordynatorzy konkursu: 
Ewa Cesarz, tel. +48 601 620 455, e-mail: e.cesarz@esteticapolska.pl  
Kamila Olszewska, tel. +48 603-776-198, e-mail: kamila.olszewska@health-and-beauty.com.pl  


