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A kozmetikaipar beszállítóinak nemzetközi találkozója 
München (MOC központ), 2017. június 21-22. 
www.cosmetic-business.com 
 
 
Európában egyedül a CosmeticBusiness kínálata öleli fel a kozmetika ipar és annak 
beszállítói háttériparának láncolatát a dekor-kozmetikumoktól kezdve az ápolás, köröm, 
natur-kozmetika, hajápolás területen át a parfümökig bezárólag. 
 

A ”szépségipar” beszállítói számára ezen az üzleti találkozón résztvenni szinte 
„kötelesség”, hiszen a piac legújabb igényeivel és lehetőségeivel találkozhat itt. A 2016. év 
rövid statisztikájaezt bizonyítja: 410 kiállító és márka, több mint 22 országból, közel 3.100 
regisztrált látogató (57 országból).  
 

A CosmeticBusiness kiállítói tematikája:  
*Alap (nyers) anyagok (vegyipari) beszállítói: hatóanyagok, növényi kivonatok, illatanyagok, 
aromák, színező anyagok, pigmentek, UV-szűrők, olajok, zsírok, segédanyagok és 
additívek 
*Gyártás (gépek-berendezések beszállítói): receptura-termékfejlesztés, bérmunka, 
bértöltés, kozmetikum gyártó gépek, berendezések, minőségellenőrzés 
*Csomagolás: (csomagolóipari beszállítók): csomagolóeszközök és anyagok sokasága és 
variációja, zárókupakok, applikátorok, cimkék, privatlabel, design, dekorálás, 
konfekcionálás, stb.), csomagoló,- és cimkéző gépek, display-ek, árubemutatás  
*Bérmunka 
*Szolgáltatások: tanácsadás,certifikálás, laboratoriumok, tesztelés, logisztika, 
reklámügynökségek, kiadók és szakmai szövetségek.  
 

Néhány név a már bejelentkezett kiállítók közül: Bio-ChemischesLaboratorium Dr. 
Lehmann, CARECOS Kosmetik, Christoph Binder Verpackungsmaschinen, fs-Etiketten, 
INOTECH Kunststofftehnik, LifocolorFarben, Rosa Heinz, Zellaerosol, stb. 
 

A látogatók (kozmetikai cégek) között kikkel találkozhatunk ? 
 -saját gyártású, vagy nem saját gyártású kozmetikai márkák gyártóival 
 -kozmetikum bérgyártókkal 
 -sajátmárkás kiskereskedőkkel (drogériák, diszkont áruházak, stb) 
 -kozmetikai márkák egyéb értékesítőivel (pl. gyógyszertárak, kozmetikai  
 intézmények, akik a kozmetikai terméket saját nevük alatt forgalmazzák) 
 -gyógyszergyártókkal, akik majdnem kozmetikumot kínálnak (táplálék kiegészítők, 
 ápolási termékek, stb.) 
 -háztartási ápolószerek gyártóival, 
 -valamint a kozmetikaipart támogató vállalkozásokkal (pl. reklámügynökségek, 
 csomagolás-tervezők, designerek, stb.) 
Néhány kiemelt név, a teljesség igénye nélkül: ARTDECO, Beiersdorf, dm, Dr.BABOR, 
Dr.Theiss, Faber-Castell, Henkel, L’Oréal, Procter&Gamble, RIVOLI, Weleda, stb. 
 

A CosmeticBusiness igényes szakmai programjairól a www.cosmetic-business.com 
honlapról tájékozódhat. 
 

Részvételi költségek: helydíj: EUR 230,-/m2 sorstand (min.stand 12 m2), AUMA-díj 0,60 
EUR/m2, alapstand CB Standard 79 EUR/m2 (inkl. alapinstalláció, árambekötés- bővebb 
leírás a jelentkezési lapon), mely költségeket + 19% MwSt terhel. 
 

START-UP-oknak speciálisan kedvezményes ajánlattal segítjük első piacra lépését, 
kérjük, lépjen velünkkapcsolatba a szükséges dokumentumokért. 
 

Irodánk, az Interpress Kiállítások & InterpressTravel további kérdésekben, kiállítói 
részvételük és/vagy kiutazásuk megszervezésében (kulcsrakész stand / szállás-, repülő-, 
vagy vonatjegy-foglalás, belépők Ft-ellenében) örömmel áll szíves rendelkezésükre: 
Seifert Ibolya, tel: 302-7525, e-mail: seifert@interpress.hu 
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