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CosmeticBusiness Poland / Home and Personal Care Ingredients 

Nemzetközi kozmetikai exkluzív szakvásár / Nemzetközi kozmetikai, mosó,- és tisztítószerek 

alapanyagainak kiállítás és kongresszus 

( kizárólag beszállítói lánc szereplőinek, B2B ) 

Varsó, 2017. szeptember 27-28. 

www.cosmetic-business.pl 

www.hpci-congress.com 
 

A kiállításról: 

Lengyelország Európa kozmetika iparának dinamikusan fejlődő szereplője. Számos márka 

helyezte ide gyártóbázisát. Varsó 2016-tól kezdve két szakkiállítás egyidejű megrendezésével 

nyújt kiváló lehetőséget kozmetikai vállalkozásoknak a sikeres kapcsolatépítéshez és 

együttműködéshez. Az egyik kiállítás a Németországban már sikeresen zajló 

CosmeticBusinessnek a 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 sokasága és variációja, zárókupakok,), cimkézés, design, 

dekorálás, konfekcionálás, stb. megoldások, gyártó,-töltő,-csomagológépek, valamint bérgyártás, 

privat label gyártók. 2016. év statisztikája: 250 kiállító, több mint 1.000 regisztrált szaklátogató.  
 

Utazás: 
- menetrendszerinti repülőgéppel 

- fapados repülőjárattal  

- vonattal 

- egyénileg 
 

Szállás: 
 

***szálloda a városközpontban 

A 3 csillagos hotel Varsó városközpontjában, a híres Nowy Świat 

utcától 400 méterre helyezkedik el. A központi pályaudvar és a Złote 

Tarasy bevásárlóközpont 4 perces autóútra található a szálláshelytől. 

Az egyszerűen, mégis kényelmesen berendezett 320 szobája tágas, 

műholdas TV-vel felszerelt. A reggelit mindennap a szálloda lengyel 

és nemzetközi ételekre specializálódott főéttermében szolgálják fel, 

míg a hagyományos vendéglő, a Karczma Polska különféle helyi 

söröket kínál.  

 

 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 

***szálloda a Politechnika metróállomásnál 

A 134 szobás 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 Wi-Fi, műholdas TV és minibár várja a 

vendégeket. 

Változatos reggelit szolgálnak fel minden reggel az Upstairs Bar & 

Bistro területén, ahol nemzetközi és lengyel ételeket is kínálnak.  

 

 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 

***szálloda a Centrum metróállomásnál 

A 193 szobás szálloda a varsói Kultúra és Tudomány Palotájával 

szemben, kifejezetten a városközpontban található. A Centrum 

metróállomás, valamint számos busz- és villamosmegálló csupán 1 

perces sétára található, ahonnan a város több pontja könnyedén 

elérhető. Varsó központi pályaudvara mindössze 500 méterre 

fekszik.  

A hotel szobái tágasak, ingyenes Wi-Fi-vel, műholdas TV-vel 

felszereltek. Reggelije bőséges. 

szoba példa 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu,  

ill. konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,  

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás,  

kedvezményes vásári belépőjegy) forduljon közvetlenül irodánkhoz. 
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