Triển lãm quốc tế lần thứ 12 về Thẩm mỹ, Làm đẹp, Mỹ phẩm, Tóc, Nail & Spa tại Việt Nam

Thiết bị làm đẹp
Ngày 18 - 20 tháng 4
s

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

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.
STEP 1
Tìm kiếm các sản phẩm đặc trưng
trong triển lãm.
STEP 2
Điền vào mẫu này và chọn công ty,
ngày và thời gian mong muốn
được gặp
STEP 3
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để xác
định cuộc hẹn.
STEP 4
Tham dự Cosmobeauté Vietnam
2018 và gặp gỡ các công ty bạn
đã chọn!

Trung Quốc
G13
G13

Thiết bị làm đẹp
A12

BEIJING NUBWAY S&T CO LTD
www.nubway.com

Tìm kiếm các tiệm làm đẹp, chủ spa và các
nhà phân phối tại Việt Nam.

BEIJING SANHE BEAUTY S&T
CO LTD
www.iplmedical.com

IPL / SHR, laser diode, nd yag, laser
picosecond, laser phân đoạn co2, máy giảm
béo cryolipolysis, vv
Nhà sản xuất trực tiếp cho spa làm đẹp, bệnh
viện và nhà phân phối!

Tìm kiếm Trung tâm thẩm mỹ & Sức khỏe &
Nhà phân phối từ Việt Nam.
Sản xuất thiết bị thẩm mỹ y tế, ND YAG
LASER, SHR OPT, HIFU, Diode Laser,
Fractional Co2 laser

E31

B28

GUANGZHOU EKAI ELECTRONIC
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
gzekai.com

GUANGZHOU
DIMEI BEAUTY
TECHNOLOGY CO LTD
dimyth.com

Tìm kiếm các Thẩm mỹ viện,
Spa, nhà phân phối

Tìm kiếm các thẩm mỹ viện, spa, đối tác bán
buôn, trung tâm dạy nghề làm đẹp, Nhà phân
phối, Nhà nhập khẩu, trung tâm trang điểm tại
Việt Nam
Thiết bị chăm sóc da

Chuyên thiết bị làm đẹp và y tế, như
máy Diode Laser, Pico Laser, Laser CO2
phân đoạn, máy Laser Yag, SHR OPT,
HIFU Facelift, Hydra Facial và Máy hút
mỡ chân không Cryo.

E33

C21

KAIPING XITE HARDWARE FACTORY
www.jmdeli.cn

Tìm kiếm đại lý và nhà sản xuất tại Việt Nam
Cung cấp các bộ phận cho các trang thiết bị làm đẹp

GUANGZHOU HUAFEI TONGDA
TECHNOLOGY CO LTD
www.huafeilaser.com

Tìm kiếm các Thẩm mỹ viện, Spa, nhà phân
phối tại Việt Nam
Công ty laser Huafei sản xuất và quản lý các
kỹ thuật laser, RF, IPL, laser Diode 808nm,
laser CO2, xóa hình xăm ND YAG, giảm béo
cơ thể và kỹ thuật khác.

Trung Quốc

Thiết bị làm đẹp
F27

G17

SHENZHEN DEESS TECH CO LTD
www.mydeess.com

SUS ADVANCING TECHNOLOGY CO LTD
www.suslaser.com

Tìm kiếm nhà bán buôn và nhà phân phối từ Việt Nam.

Tìm kiếm các nhà bán sỉ và các nhà phân phối
Các thiết bị IPL sử dụng tại nhà: Tẩy lông, trẻ hóa da. Thiết bị
cho thẩm mỹ viện: RF & Triệt lông vv

Các sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm laser Pico, laser
làm trắng, HIFU, trẻ hóa da và tẩy lông SHR, Diathermic RF và
máy giảm mỡ.

G01

L24

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH
(SHENZHEN) CO LTD

TONGYANXUAN TRADE CO LTD
www.aswtmy.com

www.touchbeauty.com

Tìm kiếm cho các nhà bán buôn và nhà sản xuất từ Việt Nam.
Thiết bị làm đẹp

Tìm kiếm cho tất cả các khách hàng đến từ Việt Nam
Thiết bị chăm sóc sắc đẹp

G05

SANHE LEFIS ELECTRONICS CO LTD
www.leifeishi.com

Tìm kiếm khách hàng là chủ sở hữu Spa và Salon làm đẹp, nhà
phân phối đến từ các nước Đông Dương
Chúng tôi có 13 năm kinh nghiệp trong việc cung cấp các thiết
bị y tế và thẩm mỹ (laser diode, tẩy lông IPL, Q switch ND YAG,
xóa hình xăm, thiết bị giảm cân, ...).

Hàn Quốc

Thiết bị làm đẹp
Korea
Pavilion

Korea
Pavilion

BEAUTECH

www.beautytech.co.kr
Tìm kiếm Nhà phân phối, Nhà nhập khẩu từ Đông Dương.
Sản xuất thiết bị thẩm mỹ & làm đẹp tại Hàn Quốc.
Chứng nhận ISO13485, KGMP.
Giới thiệu Công nghệ mới của RF kép!
Sóng đôi là cuộc cách mạng RF! RET & CET RF!

EINS MED CO LTD
www.einsmed.com

Tìm kiếm đối tác nhập khẩu và nhà phân phối tại Việt Nam.
Thiết bị làm đẹp và y tế.

C01

L17

MORE3

LEIDEX CO LTD

www.more3.co.kr

http://www.leidex.co.kr/
In Search For Manufacturers and Importers from Vietnam.
Leidex is a company specializing in automatic equipment for
cosmetics with experience, technology, we will offer new
generation automatic packaging machines with innovative
technology.

Korea
Pavilion

NUTRICARE CO LTD
www.nutricare.co.kr

Tìm kiếm cho Wholesallers & Nhà phân phối từ Việt Nam.
Nutricare là một trong những công ty hàng đầu lan truyền hội
chứng K-Beauty trên toàn thế giới. Chúng tôi chuyên về Làm
đẹp & Sức khỏe như các thiết bị Làm đẹp, mỹ phẩm chăm sóc
da và đặc biệt là các sản phẩm OEM ∙ ODM.

Tìm kiếm đại lý và nhà phân phối tại Việt Nam
Lý do cơ bản gây ra lão hóa da là do thiếu độ ẩm và tế bào
chết dày! OMEGA HYDRO PEEL cung cấp cho bạn giải pháp
phục hồi da bằng cách cung cấp độ ẩm, loại bỏ mụn đầu đen
và thanh lọc da. Giúp làn da của bạn phục hồi một cách hiệu
quả nhất

Thiết bị làm đẹp

MALAYSIA
E11
MONARCH AESTHETIC SDN BHD
www.monarchaesthetic.com

Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các chủ sở hữu thẩm mỹ viện
và Spa, Trung tâm thẩm mỹ sức khỏe tại Việt Nam.
BInary Care is the innovative aesthetic-medical method
based on the synergy of capacitive diathermy and
electro-stimulation for ELECTROLIFTING,
ELECTRO-LIPOLYSIS and ELECTRO-FIRMING.

Đài Loan
D12

CHUAN FU MEDICAL INSTRUMENT CO LTD

www.qufu.com.tw

Tìm kiếm Chủ sở hữu và nhà sản xuất Beauty Salon & Spa từ Việt
Nam.
Máy phân tích da đầu & da công nghệ cao mới của chúng tôi,
mặt hàng bán chạy nhất trên thị trường.
Điều gì làm cho thiết bị này trở thành một mặt hàng bán chạy
có ba tính năng cho phép nó trở thành được hỗ trợ bởi sạc
không dây, công nghệ Wi-Fi và biểu bì da, da chế độ hạ bì và tia
cực tím. Đây là một giá trị thực sự rất đáng giá.

Việt Nam

Thiết bị làm đẹp
B33

C18
BEAUTY WORLD
LTD COMPANY
www.roswell.vn

CÔNG TY CỔ TNHH QUANG CAO DEP
sales@pie.com.vn

Tìm kiếm Chủ sở hữu Beauty Spa &
Spa & Beauty School tại Việt Nam.
Máy làm đẹp cho spa, phòng khám
và bệnh viện nhập khẩu từ Hàn
Quốc, Trung Quốc, Đài Loan bao
gồm IPL, E-light, Q-Switch NDYag,
hifu, máy giảm béo, laser Diode, laser
CO2Fractional.
Sản phẩm chăm sóc da cho spa để
chữa da có vấn đề và bảo vệ da khỏi
các yếu tố ô nhiễm môi trường.

Tìm kiếm Chủ sở hữu Thẩm mỹ viện & Spa, Trung tâm
thẩm mỹ & Sức khỏe, Nhà bán buôn và Nhà phân phối.
Sản phẩm của chúng tôi là Thiết bị
phân tích khuôn mặt sử dụng 3 loại
đèn khác nhau (Bình thường, Phân
cực, UV)
để chụp ảnh khách hàng và hiển thị
tình trạng da trên khuôn mặt sau đó
sản phẩm đề nghị phương pháp phẫu
thuật hoặc chữa trị vấn đề về da dựa
trên kết quả

B29

A02

EZ COSMETICS VIETNAM
www.spiritlaser.cninfo@spiritipl.com

Tìm kiếm cho tất cả khách hàng thương mại
tại Việt Nam
Xóa hình xăm bằng laser ND YAG, laser
diode 808, xóa mạch máu bằng laser 980,
SHR, IPL, Elight, HIFU, Liposonix,
Cryolipolysis, Picosecond laser, Beauty
machine

GLOBAL UNION CO LTD
letanan@moko.com.vn

Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các chủ sở hữu thẩm mỹ viện
và Spa, Trung tâm thẩm mỹ sức khỏe, Nhà phân phối,
Khách sạn, Trung tâm thể hình tại Việt Nam.
Vòi hoa sen

B35
IDM CO LTD

www.idmlaser.com.vn
Tìm kiếm Chủ sở hữu Thẩm mỹ viện & Spa, Trung tâm thẩm
mỹ & Chăm sóc sức khỏe, Nhà bán buôn, Nhà phân phối &
Trung tâm thể hình từ Việt Nam
IPL, SHR, RF, Cavitation, Diode laser, laser Nd: YAG, PDT,
HIFU, Laser Picosecond, Laser CO2 phân đoạn, Hệ thống nền
tảng laser, Tất cả các loại máy làm đẹp

B13
SAIGON MEDICAL CO LTD
https://kinhdoanhspa.com

Tìm kiếm Chủ sở hữu Thẩm mỹ viện & Spa và Trung tâm thẩm
mỹ & chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam
Sản phẩm dành cho doanh nghiệp: máy làm đẹp cơ bản và thiết
bị làm đẹp công nghệ cao IPL, Q-switching
1064/532/585/590/650/660, Co2 Fractional, 2940nm, xung dài,
1540nm, hệ thống 5-1, hệ thống 8-1, HIFU,
Hệ thống giảm béo, Hệ thống điện, Hệ thống tiêm,
LED PDT, vv chuyên về điều trị da, chăm sóc da.
Khách hàng mục tiêu: kinh doanh spa,
thẩm mỹ viện, phòng khám da,
bác sĩ da liễu, v.v.

Việt Nam

Thiết bị làm đẹp
G32

TAN THIEN MY CO LTD

B32

T-LANDS WORK CO LTD

admin@ttm.com

http://tlandswork.com.vn/

Tìm kiếm Chủ sở hữu Thẩm mỹ viện & Spa, Trung tâm
thẩm mỹ & Sức khỏe, Nhà bán buôn, Nhà phân phối &
Trung tâm thể hình từ Đông Dương
Máy giảm béo, viên nang SPA, máy tẩy lông SHR OPT
elight, hifu, máy chăm sóc da mặt hydra, con lăn derma.

Tìm kiếm Salon tóc & Nails tại Việt Nam.
Cung cấp thiết bị, dụng cụ, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc
sức khỏe & làm đẹp từ Nhật Bản, như máy sấy tóc, thiết bị
tạo ozone, lược, máy massage mặt, dầu gội ...

M04
M04

F29

THANH TRUC BEAUTY
MEDICAL EQUIPMENT
CO LTD
tbytthanhtruc.vn

Tìm kiếm Chủ sở hữu Beauty Spa & Beauty School
tại Việt Nam.
Please visit our booth for more details.

WOORIVINA CO LTD
nhuhoakr@gmail.com

Tìm kiếm nhà sản xuất & nhà phân phối từ
Việt Nam
Máy gia công/đóng gói sản phẩm mặt nạ giấy tự động

Form trả lời
Thông số thẩm mỹ cá nhân
Tên

Chức vụ

Công ty

Lĩnh vực

Số điện thoại

Ngày tham dự

Email

Ngày 18 tháng 4 năm 2019

Ngày 19 tháng 4 năm 2019

Ngày 20 tháng 4 năm 2019

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)
Trung Quốc
BEIJING NUBWAY S&T CO LTD
BEIJING SANHE BEAUTY S&T CO LTD
GUANGZHOU DIMEI BEAUTY TECHNOLOGY CO LTD
GUANGZHOU EKAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD

Malaysia
MONARCH AESTHETIC SDN BHD

Đài Loan
CHUAN FU MEDICAL INSTRUMENT CO LTD

Việt Nam

GUANGZHOU HUAFEI TONGDA TECH CO LTD

BEAUTY WORLD LTD COMPANY

KAIPING XITE HARDWARE FACTORY

CONG TY TNHH QUANG CAO DEP

SANHE LEFIS ELECTRONICS CO LTD

EZ COSMETICS VIETNAM

SHENZHEN DEESS TECH CO LTD

GLOBAL UNION CO LTD

SUS ADVANCING TECHNOLOGY CO LTD

IDM CO LTD

TONGYANXUAN TRADE CO LTD

SAIGON MEDICAL CO LTD

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH CO LTD

TAN THIEN MY CO LTD

Hàn Quốc

THANH TRUC BEAUTY MEDICAL

BEAUTECH

EQUIPMENT CO LTD

EINS MED CO LTD

T-LANDS WORK CO LTD

LEIDEX CO LTD

WOORIVINA CO LTD

MORE3
NUTRICARE CO LTD

Xin hãy hoàn tất form này và gửi về:
Mr Ken Chot | Ken.chot@ubm.com | 0125108611

