Polskie stoisko narodowe na targach
Cosmobeauty Seoul 2019
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Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Seulu zaprasza polskie ﬁrmy z sektora kosmetycznego do udziału w targach
Cosmobeauty Seoul 2019, które odbędą się w dniach 9-11 maja 2019 r. w Seulu.

Szczegółowy proﬁl wystawcy dostępny na stronie wydarzenia.

W dniach 9-11 maja 2019 r. odbędzie się 33. edycja targów Cosmobeauty Seoul 2019 organizowanych przez
Korea International Exhibition Co., LTD. (KIECO). Są to najważniejsze targi branży kosmetycznej w Republice
Korei.

W ostatniej edycji Cosmobeauty Seoul wzięło udział ponad 50 000 uczestników, w tym 342 wystawców w 514
pawilonach. Zagraniczni wystawcy reprezentowali 15 krajów, w tym Polskę. W tym roku zapraszamy do pawilonu
polskiego, organizowanego przez Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Seulu.

Pakiet wystawcy obejmuje:
Współdzielenie pawilonu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu o wymiarze 72 m2 przewidzianej na 10-12
stanowisk, w załączeniu wizualizacja stoiska.
Wyposażenie stanowiska wystawcy:
1. wydzielony element zabudowy do prezentacji oferty/ produktu dopasowany do estetyki i rodzaju
zabudowy stoiska,
2. graﬁki o wymiarach wskazanych przez Agencję,
3. 1 x szt. krzesło obrotowe,
4. stojak na foldery,
5. złącze zasilające,
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6. łącze internetowe Wi-Fi,
7. możliwość korzystania ze strefy wspólnej na stoisku strefy B2B, serwisu kawowego,
8. prezentację materiałów multimedialnych na wspólnym monitorze dostępnym na stoisku,
9. pomoc tłumacza polsko-koreańskiego i/lub angielsko-koreańskiego.
2 wejściówki typu Exibitor Pass dla każdej ﬁrmy
Opis ﬁrmy i produktów zamieszczony na stronie internetowej targów Cosmobeauty Seoul 2019 oraz w
drukowanym przewodniku - pod warunkiem dostarczenia opisu + logo do dn. 1 kwietnia 2019 r.
Promocja w mediach społecznościowych (obejmuje Linkedin, Twitter) oraz na stronie internetowej
organizatora targów Cosmobeauty Seoul 2019

Ponadto zespół Zagranicznego Biura Handlowego w Seulu będzie do dyspozycji uczestników podczas całego
wydarzenia.

Koszt:
opłata partycypacyjna wynosi 300 000 KRW netto (trzysta tysięcy wonów koreańskich), wyrażonej jako
równowartość tej kwoty w złotych polskich wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego datę przelewu
(ok. 1000 zł netto),
koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, spedycji towarów i materiałów
reklamowych uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Logistyka:
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pomoc w transporcie produktów w porozumieniu z organizatorem targów oraz przy wsparciu Ambasady RP
w Seul,
preferencyjna oferta na noclegi, przygotowana przez organizatora targów.

Rejestracja:
Liczba miejsc ograniczona do max 12 ﬁrm - max. 2 osoby z jednej ﬁrmy.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 marca 2019 r.
Zgłoszenia na dołączonym formularzu aplikacyjnym przyjmuje kierownik ZBH Seul dr Arkadiusz Tarnowski
pod adresem arkadiusz.tarnowski@paih.gov.pl.
Firmy zakwaliﬁkowane do udziału w wydarzeniu zostaną poinformowane najpóźniej do 15 marca 2019
r.

Załączniki:
Formularz aplikacyjny
Regulamin
Umowa

Miejsce wydarzenia:
COEX Hala A, Seul, Republika Korei
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