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SLAVIC B2BEAUTY SLAVIC B2BEAUTY

BEAUTY 
SPOTKANIA

• Kosmetyki pielęgnacyjne i kolorowe
• Akcesoria i urządzenia kosmetyczne
• Farmaceutyki
• Suplementy

• Komponenty dla branży  
kosmetycznej i farmaceutycznej

• Surowce
• Opakowania

• Sieci handlowe
• Salony kosmetyczne
• Salony fryzjerskie
• Salony SPA
• Hurtownie kosmetyczne 

i farmaceutyczne
• Drogerie
• Sieci apteczne
• Dystrybutorzy

HYBRID
EVENT

z krajów słowiańskich

z całego świata

z całego świata

DOSTAWCY:

KUPCY: 

PRODUCENCI:

Slavic B2Beauty to największe 
w Polsce spotkanie producen-
tów kosmetyków i farmaceuty-
ków z kupcami z całego świata. 
Podczas pierwszej edycji od-
było się blisko 1000 spotkań 
stacjonarnych i online. W wy-

darzeniu wzięło udział 60 przed-
siębiorców z 20 krajów świata. 
Obecnych było 30 producentów 
kosmetyków i farmaceutyków 
z Polski, Czech i Litwy. Zapra-
szamy do udziału w kolejnej 
edycji!

Slavic B2Beauty:

• Dwa dni spotkań biznesowych i branżowych konferencji.
• Szeroka lista kontaktów.
• Lista kontaktów zawiera tylko sprawdzonych kupców, 

największych producentów kosmetyków i farmaceutyków 
z krajów słowiańskich.

• Sam decydujesz z kim się spotkasz podczas wydarzenia.
• Profesjonalna platforma do spotkań matchmakingowych 

umożliwi Ci zdobycie informacji o kontrahentach i pomoże 
zaplanować spotkania.

• Dostępny program Hosted Buyer.
• Ujednolicony standard stoisk typu SMART.
• Czytelny plan wystawy.

Dlaczego warto 
wziąć udział:

Największe spotkanie 
producentów kosmetyków 
i farmaceutyków z kupcami 

z całego świata.

Prezentacje szerokiej 
gamy ekologicznych 

kosmetyków
 i farmaceutyków

Profesjonalna platforma 
międzynarodowych spo-
tkań matchmakingowych.

Branżowe 
konferencje 



SLAVIC B2BEAUTY

POLSKA

UKRAINA

FRANCJA

ROSJA

GRECJA

NIEMCY

WIELKA 
BYTANIA

TURCJA
WŁOCHYHISZPANIA

RUMUNIA

FINLANDIA

NORWEGIA

TARGI KIELCE SA, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, tel. 41 365 12 22, fax. 41 345 62 61, e-mail: biuro@targikielce.pl, www.targikielce.pl

Organizator: Targi Kielce

Misja: 
Łączymy ludzi w biznesie

• 30 lat na rynku
• Drugi ośrodek targowy  

w Europie Środkowo 
-Wschodniej

• Organizator międzynarodo-
wych wydarzeń, takich jak 
MSPO - trzecie targi przesmy-
słu obronnego w Europie po 
Paryżu i Londynie

• 770 targów, kongresów,  
konferencji, szkoleń rocznie

• 6 767 wystawców

Manager
Agnieszka Puchalska

 +4841 365 14 46, 
puchalska.agnieszka@targikielce.pl

Zastępca Managera 
Monika Szydłowska

+4841 36 5 14 55
szydlowska.monika@targikielce.pl

Kontakt:

Kielce


