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1º COMUNICADO



A ESTÉTICA IN SÃO PAULO já é o principal evento de calendário de beleza da maior 
capital do país. Tudo isso, graças ao comprometimento, experiência e credibilidade 
de sua administração. Com produção de Primeiro Mundo, logística especializada e 
as melhores oportunidades de negociação para todas as empresas, ESTÉTICA IN 
SÃO PAULO é a melhor alternativa para os profisisonais do mercado da Estética 
e da Beleza, assim como para os empresários do setor.

MEGA EM TODOS OS SENTIDOS

 UMA MEGALÓPOLE COMO  
SÃO PAULO MERECE UM EVENTO   
 IGUALMENTE MEGA!

em CONTEÚDO
n 4º Congresso de ESTÉTICA,  

   4º Congresso de DERMOPIGMENTAÇÃO  
   e 2º Simpósio de CÍLIOS. Imperdíveis! 

n Palestrantes nacionais e  
   INTERNACIONAIS do mais alto gabarito 

n WORKSHOPS, Master Classes,  
   Cursos Pós e Eventos Paralelos 

n Pré CONGRESSOS n Lançamentos de  
   produtos, EQUIPAMENTOS e Serviços
n CAMPEONATOS n Presenças VIP

em NÚMEROS

+ de 170 horas de    
 conteúdo educacional 

+ de 2500m²  
de infraestrutura

+ de 18 mil  
visitantes em 2017

+ de 160 marcas  
   expositoras

+ de 3 mil     
  congressistas

em QUALIDADE
n Oportunidades de

 NEGÓCIOS e networking
n LOCALIZAÇÃO privilegiada 
n Cobertura MIDIÁTICA 
n ESTRUTURA de ponta

em INOVAÇÃO
n LIVRO CIENTÍFICO, com o conteúdo das  

palestras dos Congressos de Estética e 
Dermopigmentação, em uma edição de luxo  
n Espaço CAFÉ COM LETRAS, local para 
profissionais autores, lançarem suas obras 

n ESTÉTICA ByNight n Parcerias EXCLUSIVAS 
n CONVIDADOS Especiais



Comitê CientífiCo

COORDENADORA CIENTÍFICA

Colaborador 
eduCaCional

Palestrante Confirmado

Palestrante Confirmada

Dr. Victor 
Sorrentino (RS)
Médico, Autor de livros 
e Palestrante

Vania  
Machado (SC)

Leda Reis (SP) Anacelia Santiago (SP) Vanessa Siqueira (SP)
Dermopigmentadora

Dermopigmentadora

Dermopigmentadora Dermopigmentadora
James Olaya (SP)
Dermopigmentador

PELA 1ª VEZ NO BRASIL

4º CONGRESSO INTERNACIONAL  
CIENTÍFICO MULTIDISCIPLINAR EM ESTÉTICA

4º CONGRESSO CIENTÍFICO  
INTERNACIONAL DE DERMOPIGMENTAÇÃO

Aleksandra Maniuse 
LITUANIA

Dermopigementadora

Palestra magna

FEIRA DE BELEZA, SAÚDE E BEM-ESTAR   n   DE 07 A 09 DE ABRIL 2018

Alfredo Rocha (SP)com 
Empresário e Palestrante

Pré-Congresso 2018 ao estilo TONEDERM!

Pré-Congresso 2018 AMIEA

A empresa TONEDERM vai comemorar os 50 anos de sua fundação como patrocinadora oficial 
do Pré-Congresso de Estética. Novidades em técnicas e procedimentos, pesquisas científicas e 
tendências mundiais vão reforçar ainda mais o cardápio de palestras disponibilizadas a todos 
os congressistas. Outras surpresas especiais estão sendo preparadas por meio dessa parceria.

Já imaginou um dia inteiro de curso com os principais nomes de micropigmentação nacional 
e internacional? Nós tornamos esse sonho possível e ele se chama 2° Amiea Academy 

Congress! Todos os inscritos no Congresso de Micropigmentação do Estética in São Paulo, terão acesso ao 
Amiea Congress. Preparem-se para um dia inteiro de muita técnica com os principais nomes do mercado da 
Micropigmentação Mundial. Venha Participar! As inscrições já estão abertas e são limitadas! Garanta a sua!



VENHA SER MEGA COM A GENTE!

adélia mendonça CosmétiCos n adoxy mediCal n adviCe n anna Pegova n Árago n 
bel Col n beleza in n belvitta n bioage n bioCaP/Hidramais n bioClean_sP n bioset 
n buona vita n botHaniCa mineral n bTL n by samia n CeCbra n Celebrim n ComerCial 
laser são Paulo n Cosmobeauty n d’agua natural n dePil bella n dGM eletrôniCa 
n eCCos CosmetiCos n ellementti n esPaço renovar n estek n EW CosmetiCos n 
extratos da terra n faCe Clean n fismatek n fuji CosmetiCos n GR mediCal n Haut 
mediCal n Holztones n Hot bag n HTM n HV mediCal n ibramed n iron Works n KLD 
- biosistemas n lu make uP n mag estétiCa n mediCatriz n mezzo n MMO estetiCa 
n only uniforms n oPtek n Peel line n Pontual n Pretty do brasil n ravi n regina 
monteiro n resPortes n revista negóCio estetiCa n revista Profissão beleza n samana 
n santa Clara n sHoPfísio n skinuP n sobelle n tonederm n vCteC n vitaderm SP

veja quem jÁ garantiu Presença na  
Feira de Beleza, Saúde e Estética!

SUA MARCA EM UMA 

MEGAEXPOSIÇÃO

www.esteticainsaopaulo.com.br
informações:

MÍDIA OFICIALLOCAL HOTEL OFICIALAGÊNCIA DE VIAGENS OFICIALREALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

/esteticainsaopaulo @esteticainsp

ou através do nosso aplicativo EsteticaIn

(21) 3418 - 3800 0800 06 3800
(21) 99431-4638      97217-4436


