
                                                                                                                                               
                                                                     

 
 

 
 
 
CosmeticBusiness 
Międzynarodowe Targi Dostawców dla Przemysłu Kosmetycznego 

Monachium, 05 - 06 czerwca 2019 

 
                                                                                                                           Warszawa, wrzesień 2018 

 
Szanowni Państwo!                      

 

Zapraszamy Państwa firmę do grona wystawców 15-stej edycji Międzynarodowych Targów Dostawców dla 

Przemysłu Kosmetycznego CosmeticBusiness, która odbędzie się w dniach  5 i 6 czerwca 2019 roku na 

terenach wystawienniczych M.O.C. w Monachium.  

 
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, a także producentów maszyn do produkcji i napełniania, firm oferujących 
usługi konfekcjonowania oraz laboratoriów. Targi odwiedzane są przez właścicieli i zarządy firm oraz przez 
osoby reprezentujące działy technologii produkcji, marketingu i zarządzania produktami. Biznesowa atmosfera 
imprezy sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów kooperacyjnych, prowadzeniu rozmów handlowych oraz 
podpisywaniu kontraktów.  
 
Podsumowanie CosmeticBusiness 2018: 
W ostatniej edycji targów udział wzięło 419 przedsiębiorstw i marek z 19 krajów, w tym 17 firm z Polski. Targi 
odwiedzili przedstawiciele branży z 55 krajów (2017: odwiedzający z 48 krajów). Najliczniejsza grupa 
odwiedzających spoza Niemiec pochodziła z Austrii, Polski, Szwajcarii i Włoch.  
 
Struktura odwiedzających w 2018 roku: 
- producenci kosmetyków - 53%   - właściciele marek  - 13% 
- dostawcy usług  - 12%   - dystrybutorzy   - 10% 
- private labels     -  6%   - pozostali   -  6% 
 
CosmeticBusiness 2019: 
Targi CosmeticBusiness cieszą się bardzo dobrą renomą i dużym zainteresowaniem ze strony wystawców. Już 
w sierpniu br. sprzedano prawie 80% dostępnej powierzchni wystawienniczej. Z Polski swój udział w 
przyszłorocznej edycji zgłosiło na ten moment osiem firm: Bech Packaging Sp. z o.o., Polpak Sp. z o.o., Neweco 
Sp. z o.o. Sp.k., AMK Group Sp.J., Elpes Sp. z o.o., POLIPACK Sp.J., Combinath Sp.J. oraz FORMIKA Sp. z 
o.o.. Zapraszamy także Państwa firmę do dołączenia do grona wystawców targów CosmeticBusiness. 
Ceny powierzchni podajemy Państwu poniżej. Dodatkowo organizatorzy proponują następujące sektory i 
możliwości prezentacji: 
 
CosmeticBusiness COLOUR COSMETICS  
Do udziału w obszarze Colour Cosmetics 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 3 074,- euro netto.  
 
CosmeticBusiness STARTER 
Firmy, które chcą wziąć udział w 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 2 669,- euro netto. 
 

Koszt wynajmu 1 m² niezabudowanej powierzchni ekspozycyjnej jest następujący (minimalna powierzchnia 12 m²): 

 

Rozmiar 
stoiska 
Ceny w 
euro/m² 

Stoisko szeregowe 
zgłoszenie       

do 31.10.2018  od 
01.11.2018 

Stoisko narożne 
zgłoszenie      

do 31.10.2018  od 
01.11.2018 

Stoisko czołowe 
zgłoszenie      

do 31.10.2018  od 
01.11.2018 

Stoisko wyspowe 
zgłoszenie       

do 31.10.2018  od 
01.11.2018 

12–14m²
   

227,00 €/m²     238,00 €/m²   232,00 €/m²     243,00 €/m²   237,00 €/m²       248,00 €/m²   ________ 

15-19m²
   

222,00 €/m²     233,00 €/m²   227,00 €/m²     238,00 €/m²  232,00 €/m²       243,00 €/m²   ________ 

20-34m²
   

219,00 €/m²     230,00 €/m²   224,00 €/m²     235,00 €/m²   229,00 €/m²       240,00 €/m²     234,00 €/m²     245,00 €/m²  

> 34 m²
   

215,00 €/m²     226,00 €/m²   220,00 €/m²     231,00 €/m²  225,00 €/m²       236,00 €/m²    230,00 €/m²     241,00 €/m² 

 
Koszty dodatkowe: niemiecki podatek targowy AUMA w wysokości 0,60 euro/m2 oraz zryczałtowana opłata reklamowa 201,00 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.  

 

Targi CosmeticBusiness wspierają promocję wystawców i nawiązywanie kontaktów B2B oferując dodatkowe usługi: 

- bezpłatne zaproszenia dla klientów i foldery dla odwiedzających 

- lounge dla wystawców i wieczorny bankiet 

- konferencje tłumaczone symultanicznie na język niemiecki i angielski 

- cykliczne informacje e-mailowe z życia branży  

- SPOTLIGHT – prezentacja premier i innowacji 

 

 

W dniach 25 i 26 września 2019 roku w Warszawie odbędzie się czwarta edycja Branżowych Targów Dostawców 

dla Przemysłu Kosmetycznego CosmeticBusiness Poland. Informujemy, że wystawcom targów 

CosmeticBusiness 2019 organizatorzy oferują rabat na ceny udziału w targach CosmeticBusiness Poland 2019. 

Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.cosmetic-business.pl.  

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z folderem targów CosmeticBusiness 2019. 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. 


