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Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Sài Gòn,
9 giờ sáng - 5 giờ chiều Thành phố Hồ Chí Minh
Beauté Meeting dành riêng cho
các chuyên gia đến để tìm kiếm
các sản phẩm và công nghệ
làm đẹp mới nhất đồng thời
khám phá các cơ hội kinh doanh
mới với các thương hiệu làm đẹp
từ khắp nơi trên thế giới.
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STEP

2

Tìm kiếm các sản phẩm
đặc trưng trong triển lãm.

STEP Điền vào mẫu này và chọn

3
STEP

4

công ty, ngày và thời gian
mong muốn được gặp

Chúng tôi sẽ liên lạc với
bạn để xác nhận cuộc hẹn

STEP Tham dự

Beauté
Meeting
Cosmetic
Beauty &
Embroidery
Equipment

Mỹ phẩmphun thêu

Cosmobeauté Vietnam 2020
và gặp gỡ các công ty bạn
đã chọn!

Product Features

Mỹ phẩmphun thêu

EUPHORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

www.paese.com/biuro@euphora.pl
Tìm kiếm nhà bán lẻ và nhà phân phối từ Ðông Nam Á

CHU YEUAN INDUSTRIAL CO., LTD.

http://makesure.com.tw/
Tìm kiếm cho tất cả khách hang thương mại từ Việt Nam.
Make Sure đã ra mắt một loạt các sản phẩm trang điểm màu tự nhiên và
dưỡng ẩm vào năm 2019.

Paese là một thương hiệu mỹ phẩm màu độc đáo của Ba Lan kể từ năm
2008. Chúng tôi tạo ra các sản phẩm trang điểm và chăm sóc da chất lượng
cao, đặc biệt, được phân phối tại hơn 50 quốc gia bao gồm Mexico, Ấn Ðộ
và Nga.
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GUANGZHOU LANMI TRADE CO., LTD.

HENAN DAXIN COSMETICS PRODUCTS CO., LTD

www.pow1688.com
Tìm kiếm chủ doanh nghiệp và nhà phân phối tại Việt Nam
Doanh nghiệp chuyên về ngành thêu trong nhiều năm, có tay nghề trong máy
thêu, vật liệu màu bán cố định, vật liệu xăm, v.v., có thể sản xuất OEM, tập
trung vào chất lượng xuất khẩu.

admin@wenletrade.com
Tìm kiếm nhà phân phối và studio trang điểm tại Việt Nam

Cọ trang điểm, bộ trang điểm, mút trang điểm, dụng cụ trang điểm
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HWA MEEI COSMETICS CO., LTD

http://www.hwamei.com.tw/
Tìm kiếm các cửa hàng bán sỉ và studio trang điểm từ Việt Nam
Công cụ kết thúc kép tạo ra mắt mèo hoàn hảo một cách dễ
dàng! Tạo đôi mắt ấn tượng, thu hút ánh nhìn với WINGED
EYELINER STAMP & LIQUID LINER DUO.

JINXIAN COUNTY WENGANG HOMER BRUSH FACTORY
463730367@qq.com
Tìm kiếm nhà sản xuất tại Việt Nam

Thương hiệu đứng đầu về tạo ra bàn chải làm móng chuyên nghiệp.
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LIN FAMILY BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
www.lin-fb.com
Tìm kiếm nhà bán buôn và nhà phân phối

CARE ANYMEN
CARE ANYMEN Làm dịu mát - Tái tạo loạt tế bào tái sinh
Bằng sáng chế đa quốc gia, sản phẩm sửa chữa chống viêm thẩm mỹ dành riêng
cho mỹ phẩm công nghệ nano. Hiệu quả ngay lập tức khi sử dụng khoảng 20 phút.
Dễ sử dụng, đơn giản và nhanh chóng
Ngay lập tức loại bỏ đỏ, sưng, đau
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NS RETAIL CO.,LTD.

http://www.petitfee.com
Tìm kiếm chủ sở hữu Beauty Salon & Spa và Wedding Studios từ Việt Nam
CÔNG TY TNHH NS RETAIL là một công ty chuyên về mỹ phẩm chăm sóc da
đơn giản tại nhà.
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Mỹ phẩmphun thêu

PRETTYSKIN INTERNATIONAL CO., LTD.

www.prettyskin.co.kr
Tìm kiếm nhà bán buôn và nhà phân phối từ Việt Nam

RAY INDUSTRIAL ENTERPRISES CO., LTD.

Prettyskin là một thương hiệu mỹ phẩm sản xuất và bán các loại mỹ phẩm
bao gồm chăm sóc da, trang điểm, chăm sóc cơ thể và các sản phẩm chăm
sóc tóc.

http://www.ray-industrial.com/
Tìm kiếm Nhà thuốc & Chuỗi cửa hàng và Nhà phân phối từ khu vực Ðông Dương
Dụng cụ làm móng, dụng cụ thẩm mỹ
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VOTRECOSMETICS CO.,LTD.

www.votrecosmetics.com
Tìm kiếm nhà phân phối và nhập khẩu từ các nước Ðông Dương

STYLE71 CO., LTD

www.style71.co.kr
Tìm kiếm nhà bán buôn và nhà phân phối từ Việt Nam
STYLE71 & TWINKLA là thương hiệu mỹ phẩm trang sức đầu tiên trên thế
giới được ra mắt để đáp ứng vẻ đẹp của 7.1 tỷ người trên thế giới.

VOTRE LÀ THƯƠNG HIỆU MAKEUP CAO CẤP | Hiểu rõ nền cách mạng của
khoa học về sắc đẹp sang trọng, VOTRE được hoan nghênh với các công
thức đột phá, đổi mới công nghệ và cam kết không ngừng nghỉ để phát
minh. Thương hiệu này nổi bật bởi họa tiết gợi cảm, bộ sưu tập màu sắc
hiện đại và bao bì theo xu hướng với các kiểu dáng đẹp.
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ELLA COSMETIC CO., LTD.

NANCHANG BO QIAN COSMETIC CO., LTD

Ellacos27789@naver.com
Tìm kiếm nhà bán buôn và nhập khẩu từ Việt Nam

www.boqiannails.com.cn
Tìm kiếm các nhà bán buôn và các trường dạy làm đẹp từ Việt Nam.
Cọ nghệ thuật cho móng tay chuyên nghiệp chất lượng cao. Chúng được
làm bằng acrylic, kim loại, hoặc tay cầm bằng gỗ, sợi nylon chất
lượng cao và sợi kolinsky.
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ELLA COSMETIC là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc có nguồn gốc từ ngọc
trai duy nhất cung cấp các sản phẩm làm từ ngọc trai, thảo dược tự nhiên từ
phương Ðông và chiết xuất rau.

KOREA PAVILION

Form trả lời
Thông số thẩm mỹ cá nhân
Tên

Chức vụ

Công ty

Lĩnh vực

Số điện thoại

Email

Ngày tham dự

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

Ngày 17 tháng 4 năm 2020

Ngày 18 tháng 4 năm 2020

Giờ tham dự
9.00am

9.30am

10.00am

10.30am

11.00am

11.30am

12.00pm

12.30pm

1.00pm

1.30pm

2.00pm

2.30pm

3.00pm

3.30pm

4.00pm

Tôi muốn được gặp: (bạn có thể tick nhiều hơn 1 lựa chọn)
CHU YEUAN INDUSTRIAL CO., LTD.

LIN FAMILY BIOTECHNOLOGY CO., LTD

ELLA COSMETIC CO., LTD.

NANCHANG BO QIAN COSMETIC CO., LTD

EUPHORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

RAY INDUSTRIAL ENTERPRISES CO., LTD.

GUANGZHOU LANMI TRADE CO., LTD.

NS RETAIL CO., LTD.

HENAN DAXIN COSMETICS PRODUCTS CO., LTD

PRETTYSKIN INTERNATIONAL

HWA MEEI COSMETICS CO., LTD.

STYLE71 CO., LTD

JINXIAN COUNTY WENGANG HOMER BRUSH FACTORY

VOTRE COSMETICS CO., LTD.

Xin hãy hoàn tất form này và gửi về:
Mr Ken Chot | Ken.Chot@informa.com | +60 012 5108611

