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

Spa,nước hoa và
chăm sóc cơ thể
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

và chăm sóc cơ thể

C22

L37

GUANGDONG YINGDE DOSOON
CHEMICAL INDUSTRIAL CO LTD
www.dosoon-china.com

In Search For Distributors & Importers from Vietnam.
Aerosol cosmetic & personal care products

HANGZHOU YAOJIN NONWOVEN CO LTD
www.yjwfb.com

Tìm kiếm đối tác nhập khẩu và nhà phân phối tại
Ðông Nam Á.
Công ty sở hữu một đội ngũ nhân viên kỹ thuật và sản xuất
chuyên nghiệp với gần 150 người, nhà máy có máy may và
thiết bị in tiên tiến và xưởng sản xuất 1800 mét vuông.

L22

YANGZHOU BUYONE BRUSH
INDUSTRIAL CO LTD
aceyz.en.alibaba.com

Trong tìm kiếm cho người bán buôn và nhập khẩu.
BÀN CHẢI ÐÁNH RĂNG

Nhật Bản
E25

RBP CO LTD
www.rbp.tokyo

Tìm kiếm của Nhà phân phối tại Việt Nam.
Chúng tôi sử dụng khoa học tự nhiên ở cấp độ phân tử /
nano để làm nổi bật vẻ đẹp thực sự của bạn.
Chúng tôi không bao giờ ngừng làm hài lòng khách hàng
của chúng tôi với cảm giác mới và hứng thú.

SINGAPORE

và chăm sóc cơ thể
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EAT WELL ! LIVE WELL ! AGE WELL

ESSENCE SYNERGY PTE LTD

BEAUTY COLLECTION
INTERNATIONAL PTE LTD

http://p2hgroup.vn/

www.ibeautycollection.vn

Tìm kiếm các Thẩm mỹ viện và Spa tại Việt Nam

Tìm kiếm Chủ sở hữu Thẩm mỹ viện & Spa
và Trung tâm thẩm mỹ & chăm sóc sức
khỏe từ Ðông Dương
SLIMD hèTOX - Thải độc tự nhiên mạnh mẽ
nhất Với 10 chiết xuất thực vật tự nhiên, giúp
giảm lượng nước dư thừa, loại bỏ độc tố
trong gan và thận. Cũng giúp tăng sinh nhiệt
và loại bỏ chất béo.

Eccense là một thương hiệu hóa mỹ phẩm trí tuệ dựa trên
các chất chiết xuất từ tế bào nuôi cấy gốc thực vật.
Eccense là một sản phẩm chăm sóc da mặt và toàn thân
chuyên nghiệp độc đáo kết hợp giữa công nghệ thẩm mỹ
với công nghệ sinh học sáng tạo

ÐỐI TÁC LÝ TƯỞNG CẢ NGÀY CỦA BẠN
DRAINER LONG DETOX

Đài Loan
L14

D07
GRINGOTTS WAREHOUSE
TRADING CO LTD
https://www.bodyrose.com.tw/

Tìm kiếm đối tác nhập khẩu và nhà phân phối
tại Việt Nam.
Xà phòng handmade / xà phòng sản xuất lạnh
Sản phẩm chăm sóc da mặt
Dầu gội

POLAROISIN
INTERNATIONAL CO LTD
www.polaroisin.com/

Tìm kiếm các nhà sản xuất tại các
nước Việt Nam, Lào, Campuchia
Mặt nạ tẩy da chết Callus, Mặt nạ
dưỡng da, Mặt nạ, Mặt nạ dưỡng
ẩm, Mặt nạ dành cho tay, Mặt nạ
dành cho tóc, Kem chống nứt da,
Kem dưỡng da, Dầu gội, Son bóng,
Serum Vitamin-C và Mỹ phẩm

Thái Lan

và chăm sóc cơ thể
L20

L18
LEE ENTERTAINMENT CO LTD
www.thaihouseofnature.com

Tìm kiếm các nhà nhập khẩu và nhà phân phối tại Việt Nam
Tinh chất khử mùi tự nhiên được sản xuất từ muối khoáng
giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây mùi và cho hiệu quả lâu dài.
Không chất bảo quản, cồn và không gây các vệt ố vàng
trên quần áo. Giúp làn da dưới cánh tay trắng hồng tự nhiên

KULPAKORN CO LTD
www.lovelythaispa.com

Tìm kiếm cho tất cả khách thương mại tại Việt Nam.
Sản phẩm thảo dược thiên nhiên dành cho mặt và cơ thể
Aroma Air Làm mới cho giấc ngủ
Thảo dược giảm đau, thư giãn
Tư vấn trong lĩnh vực quản lý Spa
Ðào tạo về các kỹ thuật massage Thái đích thực

Việt Nam
B30
VBF GROUP
vbfgroup.vn

Tìm kiếm Trung tâm Thể hình & Bán buôn tại Việt Nam.
Danh mục sản phẩm của chúng tôi rất đa dạng bao gồm
hàng tiêu dùng, thực phẩm, thực phẩm bổ sung và vũ trụ.
Chúng tôi đăng ký, hậu cần, phân phối và tiếp thị các sản
phẩm của đối tác.

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

Ðài Loan

GUANGDONG YINGDE DOSOON CHEMICAL INDUSTRIAL CO LTD

GRINGOTTS WAREHOUSE TRADING CO LTD

HANGZHOU YAOJIN NONWOVEN CO LTD

POLAROISIN INTERNATIONAL CO LTD

YANGZHOU BUYONE BRUSH INDUSTRIAL CO LTD

Nhật Bản
RBP CO LTD

Singapore
BEAUTY COLLECTION INTERNATIONAL PTE LTD
ESSENCE SYNERGY PTE LTD

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

Thái Lan
LEE ENTERTAINMENT CO LTD
KULPAKORN CO LTD

Việt Nam
VBF GROUP

