BEAUTY - 2017
Expoziţie internaţională specializată de cosmetice, parfumerie şi
echipamente pentru saloanele de frumuseţe, ediţia a XX-a

 cel mai important eveniment în domeniul








frumuseții din Republica Moldova
cel mai efectiv mijloc de stabilire a noilor
contacte, de promovare și poziționare a
produselor și serviciilor din domeniul
frumuseții
posibilitatea extinderii afacerii și a rețelelor
de distribuție
platformă ideală pentru lansarea de noi
produse și servicii cosmetologice pe piața
din Republica Moldova
peste 15 000 de vizitatori
noi metode de promovare (programul CBC)

BEAUTY – 2017, 2-5 martie
Spectrul tematic al expoziției
Activezi în domeniul industriei
frumuseții și dorești să te prezinți
potențialilor clienți?

● Beauty Prof – cosmetice medicale, mezoterapie,
peeling, lifting, injectări, machiaj permanent, piercing,
tattoo,echipamente cosmetologice.
●BeautyCare - produse pentru îngrijirea tenului,
corpului, cosmetice curative, parfumerie.
Află informații detaliate despre condițiile de
● Make-up Beauty - cosmetică profesională, decorativă,
accesorii profesionale (bureţi, aplicatoare, pensule, truse
participare și alege forma convenabilă,
etc.)
downloadează setul de documente necesare
● Nail Styling – produse profesionale pentru îngrijirea
pentru participare de pe site-ul
unghiilor
http://beauty.moldexpo.md/documente-pentru- ● Hairdressing – cosmetice profesionale pentru păr,
participare/
cosmetice profesionale pentru întreţinerea părului,
produse pentru colorarea părului, alungirea părului,
●Saloane, centre de frumuseţe, Wellness&SPA echipamente pentru modelare corporală, produse pentru
saloane, centre de frumuseţe, solarii, mobilier şi dotări
speciale, aroma- şi fitoterapie
● Şcoli profesionale, servicii / cursuri de instruire
●Articole de menaj şi curăţenie
● Bijuterii, accesorii
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Beauty – 2016, REZULTATE
1458 m²

• Spațiul expozițional

145
Autohtoni- 134
Străini – 11
(Coreea de Sud, Moldova,
Romania, Turcia, Ucraina)

• Participanți

• Țări participante

15 600:
(Israel, România, Rusia, Pakistan, Ucraina

95% - autohtoni
5% - străini

• Vizitatori
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Ai un produs/serviciu nou, ai nevoie
de o prezentare și o promovare bună
pe piața industriei de frumusețe?
ProfiStyle Event este soluția ideală pentru
dumneavoastră!
ProfiStyle Event este:
- Zona-podium de prezentare și
promovare a produselor şi serviciilor din
industria frumuseţii
- spaţiu perfect pentru lansarea sau
testarea unui produs nou
- prezența unui auditoriu ţintă calitativ
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Evenimentele conexe
 BEAUTYPROF - Campionat de
Cosmetologie și Estetică Aplicată,

ediția a V-a
 Dream-Lashes - Concurs de
extensie a genelor, ediția a V-a
 World Epil Championship Campionat de epilare, ediția a III-a
 Prezentarea ofertelor, masterclassuri

.
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Creating Business Contacts on EXPO:
Instrumentele de promovare
ale expoziției

Până la expoziție
Campanie publicitară personalizată a
participantului la expoziţie;
Promovarea spotului video pe reţelele
de socializare;
Catalogul noutăților expoziției
(expedierea catalogului noutăților prin
e-mail potențialilor clienți);

Informarea clienților expozantului
despre participarea acestuia la
expoziţie prin intermediul resurselor
media proprii.

În timpul expoziției
Programul Vizitatorului Profesionist
(organizarea întâlnirilor de afacere cu
potenţialii clienţi);
Business Networking Event (un eveniment
în care participanţii au posibilitatea de a
stabili contacte de afaceri într-un timp
scurt);

Catalogul noutăţilor expoziţiei
(distribuirea catalogului vizitatorilor
expoziţiei);
Prezentarea participantului expoziţiei la
stand.

Promovarea Proiectului

BEAUTY - 2017 :

Expedierea
invitațiilor

Rețele de socializare

e

Publicitate
stradală

Publicitate la posturi de
Radio și TV

Cataloagele expozițiilor
internaționale

Parteneri media:reviste, site-uri,
internet portaluri
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Şalaru Natalia
Conducator proiect
Tel./fax: (+ 373 22) 810 404/450
GSM: (+373) 696 006 46
e-mail: nata@moldexpo.md
Candu Oxana
Manager proiect
Tel./fax: (+373 22) 810 404/402
GSM: (+373) 683 537 38
e-mail: oxana@moldexpo.md
Grigoriţă Rodica,
Manager proiect
Tel./fax: (+373 22) 810 440
GSM: (+ 373) 680 812 00
e-mail: rodica@moldexpo.md

Covaş Alina,
Specialist marketing
Tel.:(+ 373 22) 81-04-45
GSM:(+ 373) 62 101 572
e-mail:marketing2@moldexpo.md

Irina Senicovscaia
Specialist marketing
Tel.: (+373 22) 81-04-26,
GSM: (+ 373) 60 455 124
E-mail: marketing4@moldexpo.md
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Vă așteptăm să semnăm contractul de participare la expoziție și să elaborăm
design-ul potrivit companiei dumneavoastră.

