
Beauty
Equipment

Trung tâm Hội nghị &  Triển lãm Sài Gòn, 
Thành phố Hồ Chí Minh

APRIL16-18
9 giờ sáng - 5 giờ chiều

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.

1
2
3
4

Tìm kiếm các sản phẩm
đặc trưng trong triển lãm.

Điền vào mẫu này và chọn
công ty, ngày và thời gian
mong muốn được gặp

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn
để xác định cuộc hẹn.

Tham dự
Cosmobeauté Vietnam 2020
và gặp gỡ các công ty bạn
đã chọn!
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Beauté
Meeting

Spa,nước hoa và
 chăm sóc cơ thể



CAI EN INTERNATIONAL LTD. 
http://antt.com.tw/
Tìm kiếm Chủ sở hữu và nhà phân phối Beauty Salon & Spa từ Việt Nam

2020 Công nghệ giảm cân mới, thiết bị làm đẹp. Dễ dàng vận hành. Hãy đến
và trải nghiệm nó.

EMMA1997 CO., LTD.
www.emma1997.com
Tìm kiếm các trung tâm thẩm mỹ, thể hình, 
thẩm mỹ viện, spa nhà phân phối từ Việt Nam

Kem dưỡng trắng da toàn thân ngọc trai

PMC MEDICAL CAMPUS
www.phyathai2international.com
Tìm kiếm Trung tâm thẩm mỹ & chăm sóc sức khỏe và các Studio trang điểm từ 
Việt Nam

Nhóm của chúng tôi bao gồm đội ngũ chuyên nghiệp dưới sự công nhận của 
JCI, những người luôn tận tâm giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa sinh học và 
phục vụ nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ của bạn một cách chuyên nghiệp.

MISSOXY TRADING
missoxymalaysia@hotmail.com
Tìm kiếm nhà bán buôn và nhà phân phối từ Việt Nam

MISSOXY chủ yếu tham gia vào các sản phẩm vệ sinh được cấp bằng sáng
chế và các dự án chăm sóc cá nhân. Chúng tôi chăm sóc sức khỏe cho phụ
nữ và thúc đẩy hạnh phúc cho mọi gia đình.
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CÔNG TY TNHH HONEY B VINA
onebeautykorea.vn@gmail.com
Tìm kiếm cho tất cả khách hàng thương mại từ Việt Nam

Công ty Du lịch Y tế số 1 tại Hàn Quốc với mục đích cung cấp các dịch vụ
y tế tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi bằng cách lựa chọn các bác sĩ
phẫu thuật thẩm mỹ và bệnh viện có trình độ nhất.
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Product Features

ONE
BEAUTY

Agency số 1 về du lịch thẩm mỹ tại Hàn Quốc

Đối tác chính thức của Bệnh viện 

Spa,nước hoa và
 chăm sóc cơ thể



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

Giờ tham dự

Tôi muốn được gặp: (bạn có thể tick nhiều hơn 1 lựa chọn)

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

Tên  Chức vụ

Công ty  Lĩnh vực

Số điện thoại Email

Thông số thẩm mỹ cá nhân 

Ngày tham dự Ngày 16 tháng 4 năm 2020 Ngày 17 tháng 4 năm 2020 Ngày 18 tháng 4 năm 2020

Form trả lời

CAI EN INTERNATIONAL LTD.

CÔNG TY TNHH HONEY B VINA

EMMA 1997 CO., LTD.

MISSOXY TRADING

PMC MEDICAL CAMPUS


