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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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Tìm kiếm các sản phẩm
đặc trưng trong triển lãm.

STEP Điền vào mẫu này và chọn
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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

OEM&ODM
Beauty
Equipment
Packaging

Beauté
Meeting
BAO BÌ OEM / ODM

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

Product Features

BAO BÌ
OEM / ODM

A.T.P. CO., LTD.

www.atp-bio.com
Tìm kiếm nhà phân phối và nhập khẩu từ Việt Nam

BIO CHEMICAL CO. LTD

Sản phầm bổ sung sức khỏe, dịch vụ ODM / OEM
Enge, Crystalpure, Merry Day, KleanZyme

www.biochemical.com.tw
Tìm kiếm Bán buôn và Nhà thuốc & Chuỗi cửa hàng từ Việt Nam

Vẻ đẹp tự nhiên- Viên uống Collagen kim cương EX-15.000mg
Làm trắng da
Giải độc- SavingZyme

Mỹ phẩm, kem, mặt nạ, kem dưỡng da, bọt mặt, sữa tắm, dầu gội, nước rửa
tay, xà phòng trong suốt, OEM & ODM TẠI ÐÀI LOAN và VIỆT NAM
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BIOPTIK TECHNOLOGY, INC. HSINCHU
SCIENCE PARK BRANCH

www.bioptik.com.tw
Tìm kiếm Chủ sở hữu và nhà phân phối Beauty Salon & Spa từ Việt Nam

CÔNG TY TNHH PANEL VIỆT NAM

Bioptik Technology, Inc., Hsinchu Science Park Branch là một công ty công
nghệ sinh học tại Ðài Loan, chuyên nghiên cứu và sản xuất chính các sản
phẩm chăm sóc da.
Chúng tôi tiếp thị sản phẩm của mình với nhãn hiệu Acureal ‘Hợp đồng sản xuất cho
Tập đoàn Sugar Sugar (TSC) thuộc sở hữu nhà nước cũng như một
số công ty toàn cầu hóa (3M, Melaleuca, Cosway.

Panel Japan đã thiết lập tốt các kênh cung cấp với các nhà sản xuất hợp đồng ISO
hoặc ISO của Nhật Bản để cung cấp thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm dựa trên yêu
cầu của khách hàng (kinh doanh OEM) tại Nhật Bản.

http://www.panel-japan.co.jp/index_EN.html /
Tìm kiếm Trung tâm thẩm mỹ & chăm sóc sức khỏe và Cửa hàng dược phẩm & chuỗi
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COSMED INNOVATION CO.,LTD

B26

DIDO ENTERPRISE CO., LTD.

www.cmicosmetic.com
Tìm kiếm tất cả khách tham quan chuyên ngành từ Ðông Nam Á
Dưỡng và làm mềm da với các thành phần từ công thức bảo mật. Cộng với
việc làm hài lòng các giác quan của bạn với mùi hương đặc trưng của chúng
tôi, làn da của bạn sẽ ở trong tình trạng tốt hơn, mịn màng hơn, mềm mại
hơn và thực sự được làm mới.

www.daido.com.tw
Tìm kiếm tất cả khách tham quan chuyên ngành từ Việt Nam.
Hãy đến thăm gian hàng của chúng tôi để có nhiều thông tin hơn
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EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD.

www.empowering-innovations.com
Tìm kiếm nhà bán sỉ, chuỗi dược mỹ phẩm, nhà phân phối, siêu thị bán lẻ
từ Việt Nam
Dịch vụ OEM, ODM và OBM hoàn chỉnh cho các sản phẩm dược mỹ phẩm
sáng tạo, trang điểm và chế độ ăn uống. Chúng tôi cung cấp thương hiệu
gốc, hoàn thiện và các sản phẩm thương hiệu từ Thái Lan.
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EZBOND CHEMICAL CO., LTD.

www.acquagems.com
Tìm kiếm cho tất cả khách hang thương mại từ Việt Nam.
Nhà máy sản xuất PIC / S ở Ðài Loan sản xuất và bán buôn sản phẩm cho da
/ cơ thể / ngực / tóc / sản phẩm chăm sóc giảm béo, dầu massage cơ thể,
tinh dầu thơm spa, tinh dầu hỗn hợp, làm sạch da & tắm,
mặt nạ / tay / ngực / chân, kem tẩy lông.
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Product Features

BAO BÌ
OEM / ODM

HANACOS CO., LTD.

FUH-CHAUR BIOTECH INDUSTRY CO., LTD

www.fuh-chaur.com
Tìm kiếm các thẩm mỹ viện, spa, trung tâm thẩm mỹ, thể hình từ Việt Nam

www.hanacos.com(renewal)
Tìm kiếm các nhà bán buôn, nhà phân phối và nhập khẩu từ Ðông Dương.
Hanacos Korea Co., Ltd. đã cung cấp một Dịch vụ tổng thể mỹ phẩm (OED &
ODM) kể từ khi thành lập năm 2002, bao gồm chăm sóc da, trang điểm v.v....

Chứng chỉ GMP
Nhà sản xuất OEM.ODM sản phẩm chăm sóc da chuyên nghiệp
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KUMSUNG TSC.,LTD

HON TU INTERNATIONAL CO., LTD

www.kumsungtsc.com
Tìm kiếm nhà phân phối và nhà nhập khẩu tại Việt Nam

https://hontu.com.tw/
Tìm kiếm Chủ doanh nghiệp thẩm mỹ viện & Spa; Trung tâm thẩm mỹ &
Chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

KUMSUNG TSC là một trong những công ty bao bì mỹ phẩm hàng đầu tại
Hàn Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Chúng tôi có khuôn mẫu riêng và tất cả các dây chuyền sản xuất.

Sản phẩm của chúng tôi bao gồm mặt nạ dưỡng da, chăm sóc da, chăm sóc
cơ thể. Chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ nhãn riêng, OEM/ODM.
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MARK & TEAMS CO., LTD

RUI HUA BIOTECHNOLOGY CO., LTD

https://www.ruihua-bio.com/
Tìm kiếm tất cả khách tham quan thương mại từ Việt Nam
Nhà sản xuất chuyên nghiệp trong tất cả các sản phẩm chăm sóc da, được
thiết kế đặc biệt cho sau khi điều trị y học thẩm mỹ.
Sản xuất các các sản phẩm làm trắng, dưỡng ẩm và chống nếp nhăn khác
nhau của nhóm nghiên cứu và phát triển Sinh học Ðài Loan. Nguyên liệu
nhập khẩu và công thức từ Pháp, Thụy Sĩ, Ðức.

https://www.facebook.com/markandteams
Tìm kiếm nhà phân phối và nhập khẩu từ Việt Nam
MARK & TEAMS cung cấp dịch vụ mỹ phẩm đầy đủ. Chúng tôi phát triển
công thức và bao bì sơ cấp / thứ cấp và cung cấp hàng hóa thành phẩm.
(Chăm sóc da & cơ thể / Trang điểm / Mặt nạ)
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SHANGHAI YIFANG PUFF CO., LTD

rongweiyanzero@gmail.com
Tìm kiếm tất cả khách tham quan thương mại từ Việt Nam.

SHI CHIA LIN INDUSTRY CO., LTD.

http://www.shichialin.com/index_en.php
Tìm kiếm nhà sản xuất và nhà phân phối từ Việt Nam.
SCL cung cấp các mặt hàng kho và son môi tùy chỉnh, son bóng, nhỏ gọn,
mascara, các thành phần và cơ chế nhôm mỹ phẩm, v.v. Chúng tôi cũng đổi
mới các sản phẩm thân thiện với môi trường để đáp ứng nhu
cầu của khách hàng.
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Công ty TNHH Shanghai Yifang Puff được thành lập vào năm 2002. Với năng
lực sản xuất, đội ngũ thiết kế, đội ngũ kinh doanh và đội ngũ phát triển thị
trường, chúng tôi cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ
nhanh chóng, đa dạng, đa kênh, chất lượng cao.
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Product Features

BAO BÌ
OEM / ODM

TONGIL POCKET CASE CO., LTD

STB INTERNATIONAL

www.tongilpcase.com
Tìm kiếm nhà sản xuất và nhà phân phối từ Việt Nam

www.stbint.co.kr

Tìm kiếm tất cả khách hàng thương mại từ Ðông Dương.
STB cung cấp các sản phẩm Make up môi và mắt với BAO BÌ FORMULA và
PEN-SHAPED sáng tạo.
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UMMA BY B2LINK

https://www.umma.io
Tìm kiếm nhà bán sỉ và nhà phân phối đến từ Việt Nam..
UMMA cung cấp từ A-Z các sản phẩm & dịch vụ về làm đẹp toàn cầu với sự
trợ giúp của công nghệ thông tin.

C03

Touch-up Pocket Mist Spray tối đa hóa sự tiện lợi của việc sản phẩm phun.
Bằng cách áp dụng Touch-Up mới nhất,có thể được sử dụng mà không cần
phải chỉnh hướng phun.

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)

A. T. P. CO., LTD.

GUANGZHOU XUMIN PACKAGING PRODUCTS CO., LTD

BIO CHEMICAL CO., LTD.

HANACOS CO., LTD.

BIOPTIK TECHNOLOGY, INC.

HESHAN YECHENG PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD.

CÔNG TY TNHH PANEL VIỆT NAM

HON - TU INTERNATIONAL CO..LTD.

COSMED INNOVATION CO LTD

JIANGYIN AOLAI RUBBER AND PLASTIC CO., LTD.

DIDO ENTERPRISE CO., LTD.

JINHUA MEICHENG PLASTIC CO.,LTD

EMPOWERING INNOVATIONS CO. LTD

KUMSUNG TSC

EZBOND CHEMICAL CO., LTD.

MARK & TEAMS CO., LTD

FOSHAN KANGLIDA PLASTIC CO.,LTD

RUI HUA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

FOSHAN QIJUNHONG PLASTIC PRODUCTS MANUFACTORY CO.,LTD

SHANGHAI YIFANG PUFF CO., LTD

FUHCHAUR BIOTECH INDUSTRY CO., LTD.

SHI CHIA LIN INDUSTRY CO., LTD.

GUANGZHOU AOYA PACKAGING., LTD.

STB INTERNATIONAL CO. LTD

GUANGZHOU CHUYAIN COSMETICS CO.,LTD

TONGIL POCKET CASE CO., LTD

GUANGZHOU DERMADREAM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

UMMA BY B2LINK

GUANGZHOU GREEN YUE CHEMICAL CO.LTD

ZHONGSHAN HUINONG PLASTIC PACKAGING CO.,LTD

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

