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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

Beauty
Beauté
Equipment
Meeting
Chăm sóc tóc
và móng

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

Chăm sóc tóc
và móng

Product Features

KURIA MAL & SONS
CHINMEI HAIR CO., LTD.

WWW.KMSHENNA.COM
Tìm kiếm nhà bán buôn, nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà nhập khẩu từ Việt
Nam

Máyuốn xoăn, máy ép tóc dryers, máy sấy tóc, lược cắt tóc, Bàn chải, Bàn
chải khô, Kéo cắt

Sản phẩm của chúng tôi là sự pha trộn của các sản phẩm chăm sóc tóc và màu
tóc tự nhiên.
Sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi là Henna Hair. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất
cả các sản phẩm dưới tên thương hiệu chính của chúng tôi ‘Glory.

chinmei1011@gmail.com
Tìm kiếm cho tất cả khách hàng thương mại từ Việt Nam và Ðông Dương.
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TOPWAY HOLDINGS PTE LTD
www.topway.com.sg

Tìm kiếm các salon chuyên về tóc và móng, nhà phân phối và nhập khẩu
đến từ Việt Nam.
Ðược thành lập vào năm 2006, Topway Holdings Pte Ltd có một đội ngũ tận tâm không
ngừng nghiên cứu và nỗ lực để đảm bảo tạo ra công thức chất lượng cao nhằm đạt được
mái tóc và da đầu khỏe mạnh với tất cả các khách hàng thông qua sự chăm sóc chuyên
nghiệp của các chuyên gia thẩm mỹ về tóc và da đầu tham gia với chúng tôi.

UNIX ELECTRONICS CO., LTD.

BiOSys là một hệ thống chăm sóc tóc chuyên nghiệp hoàn chỉnh, điều trị và giải quyết các
vấn đề lớn về tóc và da đầu, duy trì và nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh, bóng mượt, giúp
tóc trở nên đẹp hơn.

Nhà sản xuất thiết bị tạo kiểu tóc – máy sấy tóc, máy duỗi tóc
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K-WON BEAUTY

Kw3605@empas.com
Tìm kiếm Chủ sở hữu Thẩm mỹ viện & Spa và Thẩm mỹ viện Tóc & Móng từ
Việt Nam
Ðược làm từ 100% niken.
Niken không bị rỉ sét và có thể được sử dụng trong một thời gian rất dài.
Dễ sử dụng.

KOREA PAVILION

http://en.unix-elec.co.kr
Tìm kiếm các nhà sản xuất từ các nước Ðông Dương.
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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)
CHINMEI HAIR CO., LTD.
KURIA MAL & SONS
K-WON BEAUTY
TOPWAY HOLDINGS PTE LTD
UNIX ELECTRONICS

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

