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Jeśli stawiają Państwo na ekspansję
na międzynarodowe rynki zapraszamy także do 
udziału w targach CosmeticBusiness w Monachium, 
które odbędą się w dniach 6 - 7 czerwca 2018 roku. 
Decydując się na udział w obu imprezach otrzymują 
Państwo specjalny rabat!

Warszawa, EXPO XXI

Monachium, MOC

Zgłoszenie  Zgłoszenie  Zgłoszenie
do 15.01.2018  do 15.01.2018  od 16.01.2018
na dwie imprezy targowe*

236,00 euro/m2 266,00 euro/m2 295,00 euro/m2

Rozmiar  Zgłoszenie  Zgłoszenie  Zgłoszenie
stoiska  do 15.01.2018  do 15.01.2018  od 16.01.2018
 na dwie imprezy targowe*

  6 m2 1760,00 euro 1980,00 euro 2200,00 euro

  9 m2 2320,00 euro 2610,00 euro 2900,00 euro

12 m2 3040,00 euro 3420,00 euro 3800,00 euro

15 m2 3760,00 euro 4230,00 euro 4700,00 euro

18 m2 4560,00 euro 5130,00 euro 5700,00 euro

NIEZABUDOWANA POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

PAKIETY (w cenie: powierzchnia, standardowa zabudowa, podłączenie 
i zużycie prądu, wpis do katalogu wystawców)

WARTO WYKORZYSTAĆ 
EFEKT SYNERGII!

DOŁĄCZ DO GRONA 
WYSTAWCÓW!  

www.cosmetic-business.pl

JUŻ DZIŚ

ZAMÓW

STOISKO!

Informacje 
dla wystawców 
26 - 27 września 2018 
Warszawa, EXPO XXI

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na zapytanie pod adresem 
info@targilipskie.pl lub telefonem 22 414 44 71, 72, 73. 

* Ceny dotyczą targów CosmeticBusiness Poland przy równoczesnym 
zgłoszeniu na targi CosmeticBusiness w Monachium (koszty udziału  
w CosmeticBusiness Monachium na www.cosmetic-business.com).

KONTAKT

CENY

Więcej informacji na: www.cosmetic-business.pl

PARTNERZY ORGANIZATOR

Leipziger Messe GmbH 
Messe-Allee 1
04356 Leipzig, Germany
www.cosmetic-business.com

Równocześnie 
odbywają się:
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DWIE IMPREZY
CZYSTY ZYSK!

RABAT DO 

20% 
PRZY 

ZGŁOSZENIU 
DO 15.01.2018

26-27 WRZEŚNIA 
2018

WARSZAWA

POLAND
06-07 CZERWCA 

2018
MONACHIUM

Udział Państwa firmy w targach CosmeticBusiness Poland 
to szansa na umocnienie pozycji na krajowym 
rynku oraz okazja do nawiązania nowych 
kontaktów handlowych z firmami z Europy 
środkowo-wschodniej. Warto trzymać 
rękę na pulsie!



STRUKTURA ODWIEDZAJĄCYCH 
W 2017 ROKU 

PRZEDSTAWICIELE
PRZEMYSŁU

Kosmetyki  61 %

Detergenty  4 %

Opakowania 10 %

Inne* 25 %

15% odwiedzających przybyło na targi z zagranicy. 
Pierwszą dziesiątkę z 32 krajów stanowili goście z: 
Polski, Niemiec, Ukrainy, Litwy, Włoch, Francji, 
Czech, Belgii, Wielkiej Brytanii i Węgier.

Pełną strukturę odwiedzających znajdą Państwo 
na stronie www.cosmetic-business.pl w zakładce 
Zakres tematyczny.

* m.in. przemysł perfumeryjny, 
   laboratoria i inst. certyfikujące

PRZEDSTAWICIELE
DZIAŁÓW

Dział ds. rozwoju  21 %

Zarząd  17 %
Dział ds. 
sprzedaży  16 %

Dział produkcji  12 %

Dział marketingu  10 %

Dział zakupów  6 %

Inne 18 %

PERFECT
SYNERGY

PERFEKTE 
PERFECT
SYNERGY

Targi CosmeticBusiness Poland wraz z odby-
wającymi się równocześnie targami HPCI to 
jedyne na polskim rynku miejsce spotkań B2B 
dla właścicieli marek, producentów kosmetyków 
i detergentów z dostawcami usług, surowców, 
opakowań, produkcji kontraktowej i private label. 
Tu spotyka się cała branża! 

JEDYNE W POLSCE TARGI 
DLA CAŁEJ BRANŻY

ZAKRES TEMATYCZNY

SUROWCE 

• substancje czynne
• ekstrakty naturalne
• substancje zapachowe
• olejki, tłuszcze, woski
• testowanie i certyfikowanie
• substancje barwiące

PRODUKCJA 
• opracowywanie 
 receptur
• produkcja na zlecenie
• private label
• maszyny
• kontrola jakości

PAKOWANIE 

• opakowania
• uszlachetnianie, 
 zdobienie
• oznakowanie, 
 etykietowanie

USŁUGI 

• doradztwo
• promocja sprzedaży, 
 display’e
• dystrybucja i logistyka
• media


