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SLAVIC B2BEAUTY

• Platforma międzynarodowych  
spotkań matchmakingowych

• Prezentacje szerokiej gamy  
produktów kosmetycznych  
i farmaceutycznych

STREFA  
PRODUCENTÓW  

SLAVIC B2B 
BEAUTY ACADEMY

STREFA  
KUPCÓW  

• najważniejsi producenci z krajów 
słowiańskich

• prezentacja ofert produktów 
kosmetycznych i farmaceutycznych

• stoiska dla producentów

• doradztwo eksportowe i importowe
• przepisy prawne, finansowe, 

podatkowe i celne
• konferencje i spotkania branżowe

• kupcy z całego świata
• networking z producentami na 

stoiskach narodowych
•  wzmocnienie relacji biznesowych 

z producentami podczas oficjalnych 
spotkań oraz podczas bankietu

Zdobądź nowe rynki 
szybciej niż konkurencja

Odkryj moc słowiańskich  
kosmetyków i farmaceutyków

Pierwsze w Polsce spotkanie producentów 
kosmetyków i farmaceutyków z krajów 
słowiańskich z kupcami i dystrybutorami  
z całego świata. 
Zapraszamy serdecznie do współtworzenia 
tego wyjątkowego wydarzenia.
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SLAVIC B2BEAUTY

• spotkania z handlowcami z różnych zakątków świata m.in: 
Kataru, Tunezji, Maroka, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy, Chin,  
z krajów bałkańskich, azjatyckich i Ameryki Łacińskiej 

• sam decydujesz z kim chcesz się spotkać
• do 21 umówionych rozmów B2B
• dostęp do profesjonalnej platformy matchmakingowej

• oferta największych producentów 
kosmetyków i farmaceutyków z krajów 
słowiańskich

• możliwość sprawdzenia, przetestowania 
i oceny produktów

• bezpośrednie relacje biznesowe 
z producentami

• dostęp do profesjonalnej platformy online

CO ZYSKUJESZ?

KUPCY: 

PRODUCENCI: 

UCZESTNICY: 

Sprawdzeni  
dystrybutorzy  

z całego świata

Najwięksi producenci  
kosmetyków  

i farmaceutyków

Hurtownie

Kupcy 
z sieci handlowych

HYBRID
EVENT
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• Prognozowany globalny wzrost rynku 
kosmetycznego do 2023 r. - 544,7 mld EUR 

• Wartość światowego rynku suplementów 
od 10 lat sukcesywnie rośnie. W 2018 r. 
przekroczyła 100 mld dolarów, a według 
szacunków Grand View Research do 2025 r. 
będzie zwiększać się o około 7%

Wydarzenie dedykowane 

producentom z krajów  

słowiańskich  

komponentów dla 
branży kosmetycznej

farmaceutykówkosmetyków

suplementów

producenci

detergentów

opakowań



Czas się spotkać!

Monika Szydłowska
41 36 51 455

szydlowska.monika@targikielce.pl

Wioleta Barwicka
41 36 51 412

barwicka.wioleta@targikielce.pl

Katarzyna Wójcik
 41 365 13 19

wojcik.katarzyna@targikielce.pl

Kontakt:

Partnerzy:

Zespół Organizacyjny

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

www.slavic.targikielce.pl

Tu spotyka się
cała branża

Tylko
poprzez spotkania,
można zbudować
relacje biznesowe
oparte na zaufaniu

Spotkania tworzą 
biznesową 
przyszłość

Spotkania dają 
możliwość 
wymiany 

doświadczeń

Manager
Agnieszka Puchalska

 41 365 14 46
puchalska.agnieszka@targikielce.pl

https://www.targikielce.pl/slavic-b2beauty

