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SCHWARZKOPF PROFESSIONAL CELEBROU
120 ANOS NA EXPOCOSMÉTICA
A Schwarzkopf Professional marcou presença na edição 2018 da Expocosmética, que decorreu
entre os dias 7 e 9 de abril.

A propósito da comemoração dos seus 120 anos, a Schwarzkopf Professional preparou uma
sequência de momentos únicos. No primeiro dia, sábado, teve como convidada especial Raquel
Prates, que ao longo da sua carreira tem tido inúmeras oportunidades de contacto com a marca.
Durante a tarde, a trendsetter soprou as velas na companhia da equipa Schwarzkopf Professional,
da embaixadora do evento Júlia Palha e de outras caras conhecidas, como as atrizes Sara Salgado,
Catarina Gouveia e Joana Aguiar.
No domingo, a Schwarzkopf Professional tomou conta do palco da Expocosmética com um show
ao vivo onde revelou as quatro novas tendências primavera/verão Essential Looks, que
REinventam, REimaginam e REinspiram o cabelo. O último dia foi exclusivamente dedicado aos
visitantes profissionais.
A Expocosmética contou este ano com mais de 47.700 visitantes, voltando a afirmar-se como a maior
feira de beleza da Península Ibérica. Foram muitos os que passaram pelo espaço Schwarzkopf
Professional e puderam ver de perto todas as novidades já lançadas em 2018, bem como algumas
das gamas icónicas. Associado aos 120 de expertise, o conceito inerente a esta participação foi a
nova campanha REinventing Hair, que celebra a superação dos limites da criatividade e da
inovação a cada ano.

PRESS RELEASE

Visite-nos no Facebook Schwarzkopf Professional e Instagram schwarzkopfpro e Instagram
Portugal schwarzkopfpropt.
Sobre a HENKEL
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém
posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no
grande consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive
Technologies é líder mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus
negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos
mercados e categorias em todo o mundo.
Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. A Henkel emprega
mais de 53.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida
por uma forte cultura empresarial, um objetivo comum de criar valor sustentável e valores partilhados.
Como líder reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de destaque em muitos
índices e classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice
alemão de ações DAX. Para obter mais informações visite: www.henkel.com.
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