COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA
Nemzetközi szépségápolási szakkiállítás
COSMO Perfumery&Cosmetics Bologna, 2021. május 27-30.
COSMO Hair&Nail&Beauty Salon Bologna, 2021. május 28-31.
www.cosmoprof.com
COSMOPACK
Nemzetközi kozmetikai csomagolástechnikai szakvásár
Bologna, 2021. május 27-30.
www.cosmopack.com
A kiállításról:
Az első kiállítást 1967-ben rendezték. Az azóta eltelt 53 évben a COSMOPROF a
szépségipar vezető kiállítása lett Európában. A tavalyi rendezvényen 70 ország 3.033
kiállítója várta a kozmetikusokat, fodrászokat, manikűrösöket, stylistokat. A statisztika
szerint 265.000 látogató és 1.010 szakújságíró kereste fel a vásárt. A Cosmoprof
Worldwide Bologna keretén belül megrendezésre kerülő COSMOPACK kiállítást
,,show a show-ban” rendezvénynek nevezik a szervezők és partnereik. Kínálata felöleli
a teljes gyártási vonalat: alapanyagok, gépek és teljes gyártósorok, csomagolás és full
service megoldások. 2019. év statisztikája: 435 kiállító 35 országból, 14.500 m2
kiállítási terület, 21.900 szakmai látogató.
Utazás:
- fapados repülőjárattal (WizzAir) Bologna Forli repülőtérre, onnan vonattal
- egyénileg
Szállás:
****hotel Ferrara-ban:
A Bolognától kb. 40 km-re található kisváros
négycsillagos szállodája 85 modern szobával rendelkezik,
melyek mindegyike saját fürdőszobás, hajszárítóval, TVvel, Wi-Fi internet-kapcsolattal felszerelt. A bolognai
vásárterület kb. 20 percnyi autóútra található.
szoba példa
****szálloda Modena-ban:
A vásárterülettől kb. 38 km-re, Modena külvárosában található
a szálloda. Az autópálya közelében fekszik, így Bologna kb.
20 perc alatt elérhető. 184 fürdőszobás, TV-vel, telefonnal,
minibárral felszerelt szobával rendelkezik. A hotel saját
étteremmel és ingyenes parkolási lehetőséggel várja a
vendégeket.
szoba példa
*****szálloda Bologna-ban:
A Bologna Zola Pedrosa negyedében található négycsillagos
hoteltől kb. 10 km-re található a vásárközpont. Autóval
könnyen megközelíthető. Szobái modern és elegáns
berendezésűek, minden komforttal felszereltek. Étterem és bár
áll a vendégek rendelkezésére.
szoba példa
A vásártársaság az időpont változtatás jogát fenntartja. Kérjük, indulás előtt mindig ellenörizze a kiállítás
dátumát a szervező honlapján.

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.
Kérjük, látogasson el honlapunkra is: www.interpress.hu
Interpress Kiállítások & Interpress Travel
Seifert Ibolya
1097 Budapest, Illatos út 7.
Tel.: 302-7525 vagy 06/30/932-1657
E-mail: seifert@interpress.hu

