
Lipstick & Henna 

verbindt verschillende culturen door middel van Fashion, 
Beauty, Interieur, Health en Lifestyle. L&H als publieksbeurs 
is een mooie gelegenheid gebleken om verschillende doel-
groepen te bereiken. Wij bieden tijdens onze beurs veel ruim-
te aan Modest Fashion, daardoor bereiken we ook de doel-
groep die de maand Ramadan vieren. 

Tijdens het Suikerfeest in de binnenstad werken wij graag 
mee de mooie, warme en toegankelijke sfeer van Lipstick 
& Henna naar de winkels te brengen. Dezelfde verbindende 
ambiance die Kerst met zich mee brengt zien wij graag in de 
toekomst met het Suikerfeest.  Wij hebben ons gericht op de 
belevingen die tijdens onze publieksbeurs zeer geliefd waren 
bij het publiek. Ook muziek en kledingstylistes/influencers be-
horen tot de mogelijkheden, neemt u hiervoor contact met 
ons op. De belevingen zijn te boeken tussen 10 en 17 juni.

Wij horen graag uiterlijk 3 juni welke belevingen u zou willen 
aanbieden in uw winkel. 

Hartelijke groet, 
Desiree Maas & Mariem El Hajjami
info@lipstickenhenna.nl
0031 10 3060550
0031 6 51922960 / 0031 6 52011070



Pure Skin Moments Mini Oase:
Zen momentje tussen het shoppen door. Boost voor body mind 

en soul tijdens het vasten of tijdens het Suikerfeest. Vormgeving 
van stand kan door middel van kleine ‘’oase’’ tent. 

(Kosten schoonheidsspecialiste en masseuse gedurende 8 uur €500,-) 
Inclusief behandelstoel.

Suikerfeest Knutseltafel: 
Oosterse zand koekjes (maantjes, sterretjes) versieren. 
Suikerfeestkransjes (deurdecoratie) knutselen.  
(Kosten 2 knutseljuffen/heren 5 uur, €300,-) 

Suikerfeestshop:
Scoor je suikerfeest koekjes/cakes oid bij de oosters gedecoreerde setting. 

(Kosten: als de mogelijkheid bestaat om hier een ondernemer de kans te bieden zijn verse 
voorverpakte producten aan te bieden met een leuke beleving zijn er geen extra kosten aan 

verbonden.)

Suikerfeest HomeDeco 2018:
Een speciale Suikerfeest tafelschikking opzetten in verschillende winkels 
welke een groot assortiment hebben aan ''homedeco'' waarna de producten 
welke gedisplayed worden met een speciale ''Suikerfeestkorting'' aange-
schaft kunnen worden. Interieurstyliste met een Suikerfeest expertise geeft 
advies in verschillende winkels bij de tablesettings. 
Kosten interieurstyliste, 12:00 -18:00, 6 uur €300,-

Inpakservice: 
Bij de oosters gedecoreerde inpakbalie kunnen de suikerfeestca-

deautjes ingepakt worden in een luxe ''Suikerfeest'' verpakking. 
(Kosten 2 inpakkers, 8 uur, €150,- pp) 

Excl. materialen.

Henna Art:
Hierbij o.a. focus op handverzorgingsproducten met een actie.. Denkt u 
aan: ‘’Gratis Henna Art bij aankoop van Handcreme/ Nagellak/ manicu-
re set’’. Marketing gericht op handverzorging, nagelverzorging. 
(Kosten Henna Artist, 8 uur € 450,-)


