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Szanowni Państwo!              

Zapraszamy do udziału jako wystawca w Międzynarodowych Targach Dostawców dla Przemysłu 
Kosmetycznego CosmeticBusiness, organizowanych w dniach od 21 do 22 czerwca 2017 roku na 
monachijskich terenach wystawienniczych M.O.C..

SUROWCE, OPAKOWANIA, KONFEKCJONOWANIE, PRIVAT LABEL
Targi CosmeticBusiness to jedyne w Europie targi typu B2B dla dostawców dla przemysłu 
kosmetycznego, 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. 

Targi odwiedzane są przez właścicieli marek kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, 
kosmetyków kolorowych, perfum oraz kosmetyków myjących i odżywczych. Niemiecki rynek 
kosmetyczny jest największym w Europie, a targi CosmeticBusiness są jedyną imprezą targową 
dla producentów kosmetyków w tym kraju i dlatego też cieszą się tak dużą popularnością. 
Obecność w Monachium gwarantuje Państwu możliwość prezentacji oferowanych przez Państwa 
firmę produktów i usług na międzynarodowej arenie, a także stwarza okazję do spotkania 
dotychczasowych kontrahentów oraz do nawiązania nowych kontaktów handlowych.

MIĘDZYNARODOWY CHARAKTER 
W minionej edycji targów udział wzięło 410 przedsiębiorstw i marek z 22 krajów, w tym 7 firm          
z Polski: Bech Packaging Sp. z o.o., Kaj Sp. z o.o., POLPAK Sp. z o.o., NEWECO Sp. z o.o. Sp.k., 
BluxCosmetics Sp. z o.o., Drukpol S.A. oraz P.P.H. PackTube. Pełna lista wystawców dostępna 
jest na stronie: www.cosmetic-business.com/tradefair/exhibitors-products.

Targi odwiedzane są przez osoby decyzyjne, 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. Cenionym elementem targów jest specjalistyczny program 
ramowy, poruszający istotną dla branży kosmetycznej tematykę.

WSZYSTKO DLA KREACJI PRODUKTU! Zakres tematyczny targów CosmeticBusiness:

ul. Bagno 2, lok. 112  · 00-112 Warszawa 
Telefon, fax: (22) 414 44 71, 72, 73 
e-mail: info@targilipskie.pl 
www.targilipskie.pl

Surowce: 
• surowce do wytwarzania kosmetyków 
• olejki eteryczne, aromaty, substancje 

zapachowe 
• z a o p a t r z e n i e w s u r o w c e i i c h 

przechowywanie  
• prace badawcze nad substancjami 

czynnymi 
• doradztwo 
• aerozole, alkohole 
• antyoksydanty 
• substancje dezodoryzujące 

Pakowanie: 
• opakowania do wszystkich rodzajów 

kosmetyków (kosmetyka kolorowa, 
kosmetyki do włosów, skóry, aerozole, 
kosmetyki dekoracyjne) 

• etykiety, druk etykiet, znaczenie opakowań 
• konfekcjonowanie  
• display'e, POS’y 
• maszyny i narzędzia specjalistyczne oraz 

ich     prototypy 

http://www.targilipskie.pl
http://www.targilipskie.pl


Zapraszamy Państwa firmę do udziału jako wystawca w targach CosmeticBusiness. Koszt 
wynajmu 1 m² niezabudowanej powierzchni ekspozycyjnej jest następujący (minimalna 
powierzchnia 12 m²):

Koszty dodatkowe: niemiecki podatek targowy AUMA w wysokości 0,60 euro/m2 oraz 
zryczałtowana opłata reklamowa 190,00 euro (wpis do katalogu wystawców drukowanego               
i elektronicznego). Wszystkie ceny netto, plus należny niemiecki podatek VAT 19%. 

Na Państwa życzenie przedstawimy ofertę standardowej zabudowy.
Formularze zgłoszeniowe wysyłamy na Państwa życzenie drogą mailową. 

Więcej informacji: www.cosmetic-business.com

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących targów, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia w dniach od 28 do 29 września 
2016 roku odbywającej się po raz pierwszy w Polsce, na terenie Warszawskiego Centrum EXPO 
XXI, bliźniaczej imprezy – Branżowych Targów Dostawców dla Przemysłu Kosmetycznego 
CosmeticBusiness Poland. 
Szczegółowe informacje dotyczące targów CosmeticBusiness Poland znajdują się na stronie: 
www.cosmetic-business.pl.

Z poważaniem

Magdalena Dziemidek
Prezes Zarządu
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.

Produkcja: 
• nape łnianie opakowań (także kontraktowe) 

wszystkich segmentów przemysłu kosmetycznego  
i marek prywatnych 

• maszyny do napełniania i ich unowocześnianie 
• urządzenia dozujące, filtry 
• maszyny formujące 
• standardy GMP 
• sprzęty pomiarowe 
• środki do kontroli jakości 
• wzorcowe metody wytwarzania 
• produkty w aerozolach 
• testy towarów 
• badania skuteczności produktów 

Usługi: 
• doradztwo produktowe 
• pełen serwis usługodawczy 
• konfekcjonowanie 
• systemy prezentacji 
• doradztwo marketingowe 
• wydawnictwa/drukarnie 
• konstrukcja linii produkcyjnych 
• doradztwo w temacie laboratoriów i testów 

laboratoryjnych 
• eksport – import 
• hurtownie i logistyka 
• magazynowanie 
• transport

http://www.cosmetic-business.com
http://www.cosmetic-business.pl

