
 

 

Voorbeeld Facebook-berichten exposanten Beauty Trade Special. Afbeeldingen voor Instagram 

en Facebook staan in de toolkit.  
 
 
Bericht 1 
BEAUTY TRADE SPECIAL - HÉT BEAUTYEVENT DAT JE NIET MAG MISSEN! 
Jij hebt een passie voor je werk. En natuurlijk wil je bijblijven op je vakgebied! Tijdens dé vakbeurs van 
het jaar – Beauty Trade Special – ben je in één dag weer helemaal op de hoogte en tot in je tenen 
toe geïnspireerd. Laat je verrassen en inspireren. Spot de nieuwste trends en leg nieuwe, boeiende 
contacten waarmee jij de toekomst tegemoet gaat. Beauty Trade Special is hét beautyevent dat je niet 
mag missen, dus zet alvast 25, 26 & 27 maart 2023 rood omcirkeld in je agenda! Meer informatie en 
tickets via: www.beautytradespecial.nl 
 
Bericht 2 
SAVE THE DATE: BEAUTY TRADE SPECIAL OP 25, 26 & 27 maart! 
Op 25, 26 & 27 maart staan wij op de Beauty Trade Special in Jaarbeurs, Utrecht. Hét mooiste 
beauty event van de Benelux, voor en door beauty professionals. Laat je inspireren en verrassen door 
de nieuwste trends, het inspirerende programma en het ruime aanbod aan producten. Mis ons niet en 
zet de data alvast in je agenda! Meer weten over Beauty Trade Special? Kijk dan op 
www.beautytradespecial.nl 
 
Bericht 3 
ZIEN WE ELKAAR OP BEAUTY TRADE SPECIAL? 
Van 25, 26 & 27 maart zijn wij aanwezig op Beauty Trade Special in Jaarbeurs, Utrecht. Heb jij ook 
plannen om te gaan? Kom dan in ieder geval even langs bij onze stand, nummer XX. We praten je 
graag bij over onze laatste nieuwtjes en onze mooie producten! Je vindt ons op de beursplattegrond 
op www.beautytradespecial.nl 
 
Bericht 4 
NOG EVEN, DAN STAAN WE OP BEAUTY TRADE SPECIAL 
De voorbereidingen voor Beauty Trade Special zijn in volle gang. We ontvangen jou graag op 25, 26 
& 27 maart aanstaande in onze stand op het mooiste beauty event van de Benelux. We hebben 
interessante nieuwtjes, geweldige aanbiedingen en mooie producten voor je, dus mis ons niet!  
Meer informatie en tickets via: www.beautytradespecial.nl 
 


