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gala beauty Stars to opiniotwórczy plebiscyt, którego celem jest 
wyznaczanie estetycznych trendów i promowanie najlepszych miejsc 
branży beauty w Polsce. Jednym z trzech ekspertów merytorycznych 
tego prestiżowego konkursu, organizowanego przez magazyn gala, 

został dr tomasz śmigiel z kliniki Stomatologii śmigiel w katowicach. 

dr Tomasz śmigiel 
w jury magazynu gala

– Zupełnie nie spodziewałem się takiej 
propozycji. To było miłe zaskoczenie 
i  swój udział w  tym plebiscycie traktuję 
w  kategoriach dobrej zabawy, za którą 
stoi jednak merytoryka. Cieszy mnie, że 
organizatorzy dostrzegli moje doświad-
czenie i wiedzę – mówi dr Tomasz Śmi-
giel. 

Głównym założeniem konkursu 
Gala Beauty Stars jest promowanie naj-
wyższej jakości usług, bezpieczeństwa, 
zaufania oraz wyjątkowej opieki nad 
klientem.  Jego organizatorem jest dwu-
tygodnik Gala, jeden z najważniejszych 
i największych kolorowych magazynów.

wyJątKowI eKSPeRCI
Gala Beauty Stars to pierwszy tego typu 
plebiscyt, którego jurorami są klienci – 
salonów i  klinik zgłoszonych w  konkur-

sie oraz eksperci merytoryczni magazynu 
Gala. I właśnie do tego prestiżowego gro-
na został zaproszony dr Tomasz Śmigiel, 
jako jedyny lekarz stomatolog i przedsta-
wiciel branży zdrowotnej w kraju!

Obok niego w  jury znaleźli się Maja 
Mendraszek-Goser (szefowa działu uro-
dy magazynów Gala oraz InStyle), Kata-
rzyna Ryciak (Creative Projects Director 
w Burda Publishig), Marta Rudowicz (vice 
naczelna i szefowa działu urody w maga-
zynie ELLE), Joanna Winiarska (szefowa 
działu urody magazynu Glamour), Anna 
Protas (redaktorka magazynu Claudia) 
oraz doradcy merytoryczni jury: aktorka 
Paulina Holtz, Andrzej Matracki (wielo-
krotnie nagradzany mistrz świata, Europy 
i Polski we fryzjerstwie).

O  tytuł „Najlepszego Miejsca Gala 
Beauty Stars 2015” salony i  kliniki po-

walczą w czterech kategoriach: najlepszy 
gabinet medycyny estetycznej, najlepszy 
gabinet kosmetyczny, najlepszy gabi-
net stomatologiczny, najlepszy salon 
fryzjerski. Do 20 października 2015 r. 
czytelnicy magazynu Gala oraz użyt-
kownicy portalu Gala.pl głosować będą 
na najlepsze miejsce beauty. Następnie 
przedstawiciele Gali odwiedzą i  ocenią 
po pięć miejsc, które otrzymają najwię-
cej głosów w  swoich kategoriach. Pod-
sumowaniem głosowania będzie wer-
dykt jury zasilanego przez gwiazdy oraz 
ekspertów merytorycznych w  poszcze-
gólnych dziedzinach.

Zachęcamy czytelników Silesia Smile 
do udziału w głosowaniu.

www.gbs.gala.pl
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Implantolog rewolucjonista. Wizjoner i innowator, łączący najnowsze osiągnięcia 
technik wirtualnych ze stomatologią autorską. Autor wielu publikacji naukowych, 
współwłaściciel prestiżowej kliniki implantologicznej w Katowicach – tak o doktorze 

Tomaszu Śmiglu piszą organizatorzy Gala Beauty Stars.

w jury eksperci i gwiazdy

www.gbs.gala.pl
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