CosmeticBusiness
Nemzetközi kozmetikai beszállítóipar szakvásár
München (MOC vásárközpont), 2021. október 20-21.
www.cosmetic-business.com
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 ismerhetők meg a két nap alatt.
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.
Ne feledje, a lengyel piacon is ott vagyunk: Varsóban. Sajnos COVID miatt törölnünk kellett
a 2021. szeptember 22-23-ra tervezett vásárt, új időpontról később születik döntés.
2019. év rövid statisztikája: 13.0000 m2 kiállítási terület (Halle 1, 2, 3, 4), 22 ország 449
kiállítója, 59 ország regisztrált látogatója találkozott aktív két napig.
A vásári egységstandok tájékoztató árai: (12 m2 sorstand inkl. helydíj, szőnyegezett
információs alapstand EUR 3.768.- plusz EUR 197.- media pausálé, AUMA-díj EUR 0,60./m2, árambekötés EUR 120.- +MwSt.
A vásár nagyon vonzó speciális kiállítói részvételt biztosít designereknek,
reklámügynökségeknek a CREATIVE DESIGN részen (6 m2-es stand EUR 3.074.- ), kezdő
(első) kiállítóknak a STARTER részen un. közösségi standokon (6+ m2-es stand EUR 2.659.),
innovatív egyedi termékfejlesztést bemutató gyártónak a SPORTLIGHT részen (1 db vitrin
EUR 590.-) + 19% MwSt.
Az erős szakmai kísérő program néhány előadása fizetős, vagy zártkörű, érdemes a honlapot
böngészni bővebb információért.
Vásári belépőjegyek irodánkban kedvezményesen, regisztráció ellenében és Ft-ért is
vásárolható.
A kiállítás helyszíne a MOC (München) vásárterület (Halle 1, 2, 3, 4)
Napi nyitva tartás: 9:30 órától 18:00 óráig.
Utazási lehetőségek:
menetrendszerinti repülőjárattal, vagy vonattal, vagy egyénileg
Szállás:
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.

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
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