
 

 

        
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Międzynarodowe Targi Dostawców dla Przemysłu Kosmetycznego 
Monachium, 21 - 22 czerwca 2017 

 
 
 

         Warszawa, marzec 2017 
 
 
Szanowni Państwo!  
 
Zapraszamy do odwiedzenia Międzynarodowych Targów Dostawców dla Przemysłu 
Kosmetycznego CosmeticBusiness, organizowanych w dniach 21 - 22 czerwca 2017 roku w 
Monachium na terenach targowych M.O.C..  
 
CosmeticBusiness to wiodące w Europie targi typu B2B dla producentów kosmetyków i detergentów 
oraz dostawców dla przemysłu kosmetycznego i detergentowego, w tym producentów private label, 
kontraktowych, producentów surowców, aromatów, opakowań, maszyn do produkcji i napełniania, a 
także laboratoriów. Niemiecki rynek kosmetyczny jest największym w Europie, a targi 
CosmeticBusiness są jedyną imprezą targową w tym kraju skierowaną do dostawców dla tej gałęzi 
przemysłu.  

W tegorocznej trzynastej edycji targów szeroki wachlarz produktów i usług dla wszystkich 
segmentów branży zaprezentuje ponad 400 przedsiębiorstw i marek z 20 krajów. Z Polski 
zaprezentuje się 13 firm: AluLids Sp. z o.o., AREXIM Packaging Sp. z o.o., Bech Packaging Sp. z 
o.o., Polpak Sp. z o.o., Drukpol S.A., Neweco Sp. z o.o. Sp.k., KAJ Sp. z o.o., Essel Propack Polska 
Sp. z o.o., Novo-Pak Sp. z o.o., POLIPACK Sp.j., Politech Sp. z o.o., GRUPA 3 DRUK Sp. z o.o. 
Sp.k. oraz Unilogo International. Pełna lista wystawców dostępna jest na stronie: www.cosmetic-
business.com/tradefair/exhibitors-products. 

Podczas nadchodzącej edycji targów CosmeticBusiness po raz kolejny odbędzie się CB Spotlight 
– w świetle jupiterów. Ten wyjątkowy pokaz na zaaranżowanej powierzchni w ramach targów 
pozwoli w interesujący sposób zaprezentować wybrane premiery i nowości rynkowe wystawców.   

Doskonałym uzupełnieniem targów jest bogaty, fachowy program konferencji, informujący o 
najbardziej istotnych tematach dla branży.  

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie: 

www.cosmetic-business.com/tradefair/en/conference-programme/ 

 

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
ul. Bagno 2, lok. 112  · 00-112 Warszawa 
Telefon, fax: (22) 414 44 71, 72, 73 
Telefon: 660 705 720 
e-mail: info@targilipskie.pl 
www.targilipskie.pl 



 

 

WSZYSTKO DLA KREACJI PRODUKTU!  Zakres tematyczny targów CosmeticBusiness:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Więcej informacji: www.cosmetic-business.com  
 
 
 
BEZPŁATNE BILETY WSTĘPU NA TARGI 
 
Do dnia 31 marca istnieje możliwość otrzymania bezpłatnych biletów wstępu na targi.  
W tym celu należy dokonać rejestracji na stronie: www.lm-order.de/CosmeticBusiness/en_shop/ 
 
 
 
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących targów, prosimy o kontakt z naszym biurem. 
 
 
Z poważaniem 
 
 
Magdalena Dziemidek 
Prezes Zarządu 
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
 

Surowce: 
• surowce do wytwarzania kosmetyków 
• olejki eteryczne, aromaty, substancje 

zapachowe 
• zaopatrzenie w surowce i ich 

przechowywanie  
• prace badawcze nad substancjami 

czynnymi 
• doradztwo 
• aerozole, alkohole 
• antyoksydanty 
• substancje dezodoryzujące 
• emulgatory i środki konserwujące 

Pakowanie: 
• opakowania do wszystkich rodzajów 

kosmetyków (kosmetyka kolorowa, 
kosmetyki do włosów, skóry, aerozole, 
kosmetyki dekoracyjne) 

• etykiety, druk etykiet, znaczenie opakowań 
• konfekcjonowanie  
• display'e, POS’y 
• maszyny i narzędzia specjalistyczne oraz 

ich     prototypy  

Usługi: 
• doradztwo produktowe 
• pełen serwis usługodawczy 
• konfekcjonowanie 
• systemy prezentacji 
• doradztwo marketingowe 
• wydawnictwa/drukarnie 
• konstrukcja linii produkcyjnych 
• doradztwo w temacie laboratoriów i testów 

laboratoryjnych 
• eksport – import 
• hurtownie i logistyka 
• magazynowanie 
• transport 

Produkcja: 
• napełnianie opakowań (także kontraktowe) 

wszystkich segmentów przemysłu kosmetycznego  
i marek prywatnych 

• maszyny do napełniania i ich unowocześnianie 
• urządzenia dozujące, filtry 
• maszyny formujące 
• standardy GMP 
• sprzęty pomiarowe 
• środki do kontroli jakości 
• wzorcowe metody wytwarzania 
• produkty w aerozolach 
• testy towarów 
• badania skuteczności produktów 
• certyfikowanie 


