
 
 

Professional Beauty Product of the Year 2023 
 

Professional Beauty Product of the Year is een wedstrijd waar leveranciers aan kunnen 

deelnemen die leveren aan de professionele markt (beautyprofessionals) en die deelnemen 

aan de vakbeurs Beauty Trade Special.  

 

Er zijn zes categorieën te onderscheiden waarin een prijs gewonnen kan worden: 

1. Gezichtsverzorging 

2. Lichaamsverzorging 

3. Groene cosmetica 

4. Make-up 

5. Hand- en voetverzorging 

6. Apparatuur 

 

Deelnamereglement 

• Deelname aan Professional Beauty Product of the Year kost € 195,00 (exclusief btw).  

• Het product wordt geleverd aan de beautyprofessional (schoonheidsspecialist, 

huidtherapeut, visagist, nagelstylist, pedicure, et cetera). 

• De leverancier staat op de vakbeurs Beauty Trade Special 2023. 

• Ingezonden producten mogen geen kopie zijn van reeds bestaande producten. Als 

deelnemer teken je hier ook voor. 

• De cosmetische producten dienen te voldoen aan de regels uit de 

Cosmeticaverordening en het Warenwetbesluit cosmetische producten (zie hier de 

verdere uitleg). 

• Producten in de categorie Groene cosmetica dienen gecertificeerd te zijn. Aangeven 

bij wie ze gecertificeerd zijn en certificaat dient te worden meegezonden.  

• Produceer of importeer je voor de 1e keer een cosmetisch product? Dan moet je een 

notificatie indienen bij het Cosmetic Products Notification Portal (zie hier de uitleg 

van de Rijksoverheid). 

• Per categorie kan per merk één product worden ingeschreven.  

• Het product moet (relatief) nieuw zijn en is pas na 1 mei 2022 op de markt of wordt 

tijdens de vakbeurs Beauty Trade Special 2023 gelanceerd.  

• De inschrijving/aanmelding moet uiterlijk vrijdag 10 februari 2023 bij de organisatie 

binnen zijn. 

• Alle inzendingen worden eerst beoordeeld of ze voldoen aan de inlevereisen. Voldoet 

een product niet dan kan deze niet deelnemen. 

 

Let op: ten behoeve van de jurering dient het product met ingevulde beoordelingscriteria in 

7-voud te worden aangeleverd bij:  

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/cosmetica/eu-regels
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/cosmetica/eu-regels
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/cosmetica/melden-productie-of-import-bij-het-cpnp
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/cosmetica/melden-productie-of-import-bij-het-cpnp


 
 

 

Beauty Trade Professionals 

Tav Maddy Weide 

p/a Zwanenbalg 1723 

1788 ZG Julianadorp 

 

Het pakket dient op vrijdag 10 februari 2023 aangeleverd te zijn. Let op, inschrijfformulier 

per e-mail sturen aan info@beautytradeprofessionals.nl en in 7-voud meesturen met 

product. Beauty Trade Professionals verspreid dit onder de juryleden. Uitzondering hierop is 

de categorie Apparatuur.  

 

Apparatuur 

Zij dienen hun product te demonstreren tijdens de jurybijeenkomst maar dienen wel het 

inschrijfformulier aan te leveren met de daarbij behorende informatie. Voor allen geldt, zorg 

voor een duidelijke en zo volledig mogelijke invulling van het inschrijfformulier. De datum 

voor jurybijeenkomst volgt later. 

 

Product in the Spotlight op de beursvloer 

• Eén product wordt beschikbaar gesteld voor, of in de presentatieruimte van de 

Zuilengalerij. Dit geldt voor alle inzendingen. Als het product niet past in een vitrine 

dan wordt een foto van het product aangeleverd die de organisatie dan zal plaatsen.  

• Bij de inschrijving dient een productomschrijving ingeleverd te worden van maximaal 

120 woorden. Deze beschrijving wordt bij het product geplaatst op de beursvloer. 

• De producten moeten op de stands van de leveranciers aanwezig zijn waarbij de 

bezoeker dit product eventueel kan testen, voelen, ervaren dan wel een uitleg krijgt 

over het product. 

 

Prijs voor beste product ‘Professional Beauty Product of the Year’ 
De prijs is een oorkonde en zeer veel free publicity in de (vak)pers. De uitreiking van de 

award vindt plaats tijdens de beurs op zondag 27 maart 2023. Meer details hierover volgen.  

 

Vakjury 

Een vakjury beoordeelt alle inzendingen. Per categorie wordt één winnaar gekozen. Deze 

winnaars worden tijdens de beurs bekend gemaakt. De jury tekent met betrekking tot de 

jurering en de uitkomst een geheimhoudingsovereenkomst. 

 

Communicatie 

• De wedstrijd wordt vooraf op verschillende mediakanalen gecommuniceerd. 

• Op social media, de website en BeautySpot.nl zullen wij iedere deelnemer promoten. 

• De winnaars krijgen extra media-aandacht in de (vak)bladen, social media en de 

website.  

mailto:info@beautytradeprofessionals.nl

