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A kiállításról: 
 

A müncheni MOC-központban kerül megrendezésre a kozmetikai beszállítói lánc 

szereplőinek éves, zártkörű kiállítására, melyen mindenképpen érdemes a megjelenés, 

hisz a gyorsan változó piac legújabb igényei és lehetőségei kerülnek bemutatásra.  
 

Kínálata felöleli a kozmetikai beszállító ipar teljes spektrumát a dekor-
kozmetikumoktól kezdve az ápolási kozmetikumokig, új kozmetikai termék 

megalkotásától a sikeres árubemutatásig bezárólag (alapanyagok, növényi kivonatok, 

illatanyagok, olajok, zsírok, receptúrák, gépek-berendezések, csomagolóeszközök, 
private labelek, cimkéző gépek, bérmunkák, design, display-ek, árubemutatás, 

logisztika, stb.). 
 

A kozmetika mellett finom átmenettel más társ-iparágak, mint pl. a pharma-háztartási 

vegyipar és mosószer, valamint ezek sales-gyakorlatára egyaránt kínál megoldásokat, 

üzleti lehetőségeket. 
 

Az előző kiállítás statisztikája: 11.0000 m2 kiállítási terület (Halle 1, 2, 3, 4), 22 ország 
400 kiállítója, 58 ország regisztrált látogatója találkozott aktív két napig. 
 

A vásártársaság az időpont változtatás jogát fenntartja. Kérjük, indulás előtt mindig  

ellenőrizze a kiállítás dátumát a szervező honlapján. 
 

Utazás: 
 

menetrendszerinti repülőjárattal / vagy vonattal / vagy egyénileg 
 

Szállás: 
 
 

A 2*-os Ibis Hotel München City a müncheni központi 

pályaudvartól mindössze 4 perc sétára, a Karlstraße 

villamosmegállótól pedig csupán pár lépésre található. 20 perc 

sétára van a Theresienwiesétől, mely az Oktoberfest sörfesztivál 

helyszíne. A müncheni vásár és a müncheni repülőtér 

tömegközlekedéssel közvetlenül elérhető. Minden szobája 

modern, a Wi-Fi ingyenes. Reggelije svédasztalos, bőséges 
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A 3*-os Europäischer Hof a müncheni központi pályaudvarral 

közvetlenül szemben található, a Marienplatz tér vonattal 

mindössze 3 perc alatt elérhető, csupán 5 perces sétára található a 

Karlsplatz tértől és München történelmi óvárosának gyalogos 

övezetétől. Tágas, világos szobáiban vezetékes internet-

hozzáférés, hotspoton keresztül Wi-Fi is rendelkezésre áll. 

Mélygarázs várja a vendégeket. Reggelije svédasztalos. 
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Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk  

örömmel áll szíves rendelkezésére, legyen szó  

kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy  

szállásfoglalás, repülőjegy, vásári belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról. 
 

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