
                                                                                                                                               
                                                                     

 

 
 
 
 
 

  
 
CosmeticBusiness 
Międzynarodowe Targi Dostawców dla Przemysłu Kosmetycznego 
Monachium, 06 - 07 czerwca 2018 

 
Warszawa, wrzesień 2017 

 
 
Szanowni Państwo!                      

 
Zapraszamy do grona wystawców 14-stej edycji Międzynarodowych Targów Dostawców dla Przemysłu 
Kosmetycznego CosmeticBusiness, która odbędzie się w dniach  06 - 07 czerwca 2018 roku na terenach 
wystawienniczych M.O.C. w Monachium. Do 27 października obowiązują niższe ceny za powierzchnię.  
 
Targi CosmeticBusiness to jedyne w Europie targi typu B2B dla dostawców dla przemysłu kosmetycznego                
i detergentowego, w tym dla producentów marek własnych, producentów kontraktowych, producentów 
surowców, aromatów i opakowań, producentów maszyn do produkcji i napełniania, firm oferujących usługi 
konfekcjonowania oraz laboratoriów. W minionej edycji targów udział wzięło 411 przedsiębiorstw i marek z 18 
krajów, w tym 12 firm z Polski. Targi odwiedzane są przez przedstawicieli branży z prawie 50 krajów, 
najczęściej przez właścicieli i zarządy firm oraz przez osoby reprezentujące działy technologii produkcji, 
marketingu i zarządzania produktami. Atmosfera targów sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów 
kooperacyjnych, prowadzeniu rozmów handlowych i podpisywaniu kontraktów.  
 

Podczas targów prezentowana jest kompleksowa oferta z zakresu: private label, produkcji na zlecenie, 
opakowań, surowców i usług dla producentów kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych, perfum oraz 
detergentów, a od 2018 roku organizatorzy wprowadzili nowe sektory i możliwości prezentacji: 
 
CosmeticBusiness COLOUR COSMETICS  
W związku z dynamicznym rozwojem sektora kosmetyków kolorowych swoją premierę będzie miał obszar 
Colour Cosmetics. Do udziału w nim zapraszamy producentów private label, producentów kontraktowych 
oraz dostawców surowców, opakowań i usług dla kosmetyków kolorowych. Zainteresowane firmy mogą 
zamówić samą powierzchnię wystawienniczą lub pakiet w pełni zabudowanego stoiska COLOUR 
COSMETICS.    
 
CosmeticBusiness CREATIVE DESIGN 
Targi CosmeticBusiness stworzyły platformę dla agencji reklamowych oraz projektantów produktów  
i opakowań. Zainteresowane firmy mogą zaprezentować swoje usługi na gotowym, w pełni zabudowanym 
stoisku o powierzchni 6 m2 w cenie 2 755,- euro netto.  
 
CosmeticBusiness STARTER 
Firmy, które chcą zaprezentować się na targach CosmeticBusiness po raz pierwszy, mają możliwość udziału  
w sektorze STARTER. Oferta obejmuje możliwość prezentacji na powierzchni 6 m2 w ramach wspólnego 
stoiska firm obecnych na targach pierwszy raz. Cena wynosi 2 610,- euro netto. 
 

  
 



                                                                                                                                               
                                                                     

 

 
Wystawcy i odwiedzający cenią profesjonalną organizację oraz biznesową atmosferę targów 
CosmeticBusiness. W 2017 roku 92% wystawców zrealizowało założone cele, a 96% wysoko oceniło jakość 
nawiązanych kontaktów. Targi wspierają nawiązywanie kontaktów B2B oferując dodatkowe usługi: 
- bezpłatne zaproszenia dla klientów i foldery dla odwiedzających 
- lounge dla wystawców i wieczorny bankiet 
- program konferencji tłumaczonych symultanicznie na język niemiecki i angielski 
- cykliczne informacje e-mailowe z życia branży  
 
DISTRIBUTORS LOUNGE 
Zgodnie z przeprowadzaną podczas targów ankietą, co trzeci odwiedzający targi CosmeticBusiness poszukuje 
na niemieckojęzycznym rynku dystrybutora dla swojej marki. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, od 
2018 roku podczas targów CosmeticBusiness będzie można prowadzić rozmowy kooperacyjne                                          
z potencjalnymi dystrybutorami. W ramach DISTRIBUTORS LOUNGE zorganizowane zostaną Speed Dating 
dla przedstawicieli zagranicznych marek. 
 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani promocją swojej firmy na międzynarodowym rynku, najwyższa 
pora dołączyć do grona ponad 400 wystawców targów CosmeticBusiness!  
 
Koszty wynajmu 1 m² niezabudowanej powierzchni ekspozycyjnej na targach CosmeticBusiness 2018 kształtują 
się następująco (minimalna powierzchnia 12 m²):  
 

Rozmiar 
stoiska 

Stoisko szeregowe 
zgłoszenie         zgłoszenie 

do 27.10.2017    od 28.10.2017 

Stoisko narożne 
zgłoszenie         zgłoszenie 

do 27.10.2017    od 28.10.2017 

Stoisko czołowe 
zgłoszenie         zgłoszenie 

do 27.10.2017    od 28.10.2017 

12–14 m²  223,00 euro/m²      234,00 euro/m²    228,00 euro/m²     239,00 euro/m²    233,00 euro/m²     244,00 euro/m²    

15-19 m²   218,00 euro/m²      229,00 euro/m²   223,00 euro/m²     234,00 euro/m²   228,00 euro/m²     239,00 euro/m²   

 20-34 m²  215,00 euro/m²      226,00 euro/m²    220,00 euro/m²     231,00 euro/m²    225,00 euro/m²     236,00 euro/m²   

> 34 m²    211,00 euro/m²      222,00 euro/m²   216,00 euro/m²     227,00 euro/m²   221,00 euro/m²     232,00 euro/m²  

 
    Stoisko wyspowe > min. 35 m² -  zgłoszenie do 27.10.2017  zgłoszenie od 28.10.2017 

226,00 euro/m²        237,00 euro/m²  
 
Koszty dodatkowe: niemiecki podatek targowy AUMA w wysokości 0,60 euro/m2 oraz zryczałtowana opłata reklamowa 197,00 euro 
(wpis do katalogu wystawców drukowanego i elektronicznego). Wszystkie ceny netto, plus należny niemiecki podatek VAT 19%.  
 
Formularze zgłoszeniowe oraz ofertę standardowej zabudowy wysyłamy na Państwa życzenie drogą mailową.  
 
Wystawcom targów CosmeticBusiness 2018 organizatorzy oferują 20%-wy rabat na ceny udziału             
w targach CosmeticBusiness Poland (Warszawa, 26 - 27 września 2018). Oferta obowiązuje do dnia      
15 stycznia 2018 roku, warunkiem jest przesłanie zgłoszeń na obie imprezy. Więcej informacji na 
www.cosmetic-business.pl. 
 
W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem oraz zapraszamy na 
www.cosmetic-business.com. 
 
 
Z poważaniem 
 
 
Magdalena Dziemidek 
Prezes Zarządu 
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
Tel.: 22 414 44 71, 72, 73 
e-mail: info@targilipskie.pl 


