Misja wyjazdowa dla sektora
kosmetycznego - Malezja, Mjanma,
Singapur - 14-23 lipca 2019 r.
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W imieniu Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Malezji chcielibyśmy zainteresować polskie ﬁrmy z sektora
kosmetycznego możliwościami promocji na rynku Malezji i Mjanmy (b. Birmy) w ramach misji wyjazdowej
planowanej w terminie: 14-19 lipca 2019 r. + 22-23 lipca 2019 r. dodatkowo opcja spotkań handlowych w
Singapurze.

W ramach udziału w wydarzeniu przedsiębiorcy będą mieli możliwość:
udziału w 15. edycji międzynarodowych targów kosmetycznych Cosmobeaute Malaysia, które odbędą
się w dniach 15-18 lipca 2019 r. w Kuala Lumpur. Cosmobeaute Malaysia to jedno z największych
wydarzeń targowych w Malezji i w regionie Azji południowo-wschodniej. Stanowi dla polskich ﬁrm
kosmetycznych doskonałą okazję zaprezentowania swojej oferty w tym niezwykle perspektywicznym
regionie oraz wschodzącym rynku branży beauty. Organizatorzy targów przewidują ok. 400 wystawców
oraz ponad 13500 odwiedzających, w tym przedstawicieli salonów kosmetycznych, sieci aptek,
supermarketów oraz dystrybutorów.
spotkań z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami branżowymi działającymi w Malezji i Mjanmie (b.
Birmie);
spotkań z kontrahentami oraz dystrybutorami podczas targów Cosmobeaute Malaysia oraz w przestrzeni
biura PAIH w Malezji;
poznania warunków kulturowych prowadzenia biznesu w Malezji i Mjanmie (b. Birmie);
poznania kryteriów prawnych i legislacyjnych wprowadzenia produktów na te rynki.

Ramowy program misji handlowej:
15-18.07.2019 - Kuala Lumpur, Malezja: udział w targach Cosmobeaute Malaysia 2019; spotkania B2B;
spotkania z organizacjami i stowarzyszeniami malezyjskimi;
19-20.07.2019 - Singapur: dla zainteresowanych ﬁrm spotkania z partnerami handlowymi w Singapurze;
22-23.07.2019 - Rangun, Mjanma: spotkania B2B oraz seminarium biznesowe nt. możliwości sprzedaży i
działalności handlowej w Mjanmie

Całkowita opłata za wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów w Kuala Lumpur wynosi 3,000 zł.
Po stronie przedsiębiorstwa znajduje się pokrycie kosztów wyjazdu: przelotów, zakwaterowania oraz wyżywienia.
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Wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane promocją na rynku Malezji i Mjanmy, w tym poprzez udział w misji
wyjazdowej zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do 14 czerwca 2019 r. pod adresami mailowymi:
Przemysław Zaręba - Kierownik ZBH w Malezji: przemyslaw.zareba@paih.gov.pl
Maja Justyna - Kierownik ds. branż strategicznych: maja.justyna@paih.gov.pl
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