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A kiállításról:
Lengyelország Európa kozmetika iparának dinamikusan fejlődő szereplője. Számos
márka helyezte ide gyártóbázisát. Varsó 2016-tól kezdve két szakkiállítás egyidejű
megrendezésével nyújt lehetőséget kozmetikai vállalkozásoknak a sikeres
kapcsolatépítéshez és együttműködéshez. Az egyik kiállítás a Németországban már
sikeresen zajló CosmeticBusinessnek lengyel változata, a CosmeticBusiness Poland,
a másik kiállítás, mely már 2008. óta a kozmetikai, mosó,- és tisztítószerek
alapanyagainak vezető lengyel szakkiállítása, a HPCI, Home and Personal Care
Ingredients.
Kiállítói tematikák: nyersanyagok (növényi kivonatok, illatanyagok, aromák, színező
anyagok, pigmentek, UV-szűrők, olajok, zsírok, segédanyagok és additívek),
csomagolás (csomagolóeszközök és anyagok, zárókupakok), cimkézés, design,
dekorálás, konfekcionálás, gyártó,-töltő,-csomagológépek, privat label gyártás, stb.
2019. év statisztikája: 300 kiállító, több mint 1.000 regisztrált látogató, 30 országból.
Utazás:
menetrendszerinti repülőjárattal / vagy vonattal / vagy egyénileg
Szállás:
A 3*-os 320 szobás Gromada Warszawa Centrum hotel
Varsó központjában, a híres Nowy Świat utcától 400
méterre, a központi pályaudvartól és a Złote Tarasy
bevásárlóközponttól 4 perces autóútra található. Az
egyszerűen, mégis kényelmesen berendezett tágas szobák
műholdas TV-vel, WiFi-vel felszereltek. Parkolás fizetés
ellenében. A reggelije svédasztalos.
szoba példa
A 3*-os 134 szobás MDM City Centre szálloda mindössze
200 méterre van a Politechnika metróállomástól, közvetlen
Varsó híres Alkotmány terénél. A központi pályaudvar
mindössze 1,3 km-re található. A szobákban ingyenes WiFi, műholdas TV, minibár várja a vendégeket. Mosodai
szolgáltatás, szoba szerviz vehető igénybe. Változatos
reggelit szolgálnak fel.
szoba példa
A 3*-os 193 szobás Hotel Metropol szálloda a varsói
Kultúra és Tudomány Palotájával szemben, kifejezetten a
városközpontban, a Centrum metróállomástól, valamint
számos busz- és villamosmegállótól csupán 1 perces sétára
található. Varsó központi pályaudvara mindössze 500
méterre fekszik. A hotel szobái tágasak, ingyenes Wi-Fivel, műholdas TV-vel felszereltek. Reggelije bőséges.
szoba példa
Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk örömmel áll szíves
rendelkezésére, legyen szó kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy
szállásfoglalás, repjegy, vásári belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról.
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