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WECOSMOPROF - EPOKA CYFROWYCH TARG®W NADESZLA SZYBCIEJ NIZ SIE
SPODZIEWALISMY

on

16.09.2020

Budowanie relacji, innowacje i dopasowanie do aktualnej sytuacji - to bTO
zdaniem organizatora kluczowe elementy WeCosmoprof, czyli bolorískich targów
Cosmoprof w edycji online. Wydarzenie bgdzie trwato od 5 do 18 paídziernika.
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Covid zmusik wszystkich uczestników rynku po gkebsze zanurzenie sie w swiecie cyfrowym. Takie tez

th ,

beda tegoroczne targi. WeCosmoprof stawia przede wszystkim na wykorzystanie cyfrowych mozliwosci
dla rozwoju biznesu - jesli bedzie to rzeczywiscie dobrze funkcjonowac,tym potencjak branzy mozne
by w petni wykorzystany.
Przekomowym momentem jest tegoroczne zaproszenie do wspótpracy globalnych platform
sprzedaiowych: ALIBABA.com, BORN.com i NeedL.co.

Podczas WeCosmoprof sprzedaácy i kupujgcy beda miec do dyspozycji czterywirtualne pawitony,
wyodrebnione w zaleznosci od profilu firmy i jej portfolio, a tak±e biznesowych celów danej firmy.
Wirtualny pawilon Cosmoprof My Match (dostepny od 5 do 9 pa±dziernika) bedzie dziatac podobnie jak
zaawansowana wyszukiwarka, która dzieki interaktywnym narzedziom utatwi znalezienie biznesowych
partnerów najlepiej dopasowanych do wzajemnych potrzeb i oczekiwarí.

Globalne platformy w grze
Najwiecej emocji i zainteresowania wsród firm wywokuje w tym roku informacja o wspótpracy z chiríska

Skuteczna ochron
I pielegnacJa awoJej skóry!
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platformq Alibaba.com. Od 5 do 18 pazdziernika dziatac bedzie wirtualny pawilon WeCosmoprof x
Alibaba.com, który zaoferuje firmom z branzy kosmetycznej pokazanie ich produktów ponad 20
milionów kupujgcym ze 190 krajach na catym swiecie. Luca Curtaretti, dyrektor ds. rozwoju
biznesowego Alibaba.com we Wtoszech mówi, ze ten krok jest czescia cakosciowego projektu w celu
umiedzynarodowiania i cyfrowej aktywnosci wkoskich (i europejskich) matych i rednich przedsiebiorstw.
Jego zdaniem to wazne dla ozywienia gospodarki i sektora kosmetycznego jako takiego.
Bardzo ciekawg opcjq jest równiez Needl. Od 5 do 9 pazdziernika WeCosmoprof X Needl bedzie goscic
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wystawców, kupujacych i dystrybutorów specjalizuácych sie w rynku masowym i dystrybujgcych
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kosmetyki na du2g skale (do wystawiania sie w tej przestrzeni zaproszone sg równie2 firmy z obszaru
private labels). Wystawcy bedg mogli nawiazaé kontakty z miedzynarodowymi detalistami,
specjalistycznymi sklepami i strategicznymi mened2erami importu. - Cyfrowe kojarzenie oparte
na priorytetach biznesowych kupujgcych i dostawców tkwi w DNA Needl. Nasza wspó4praca z Cosmoprof
pozwolifirmom z bran2y kosmetycznej na dobrze dobrane spotkania, umo2liwiajqce przyspieszenie globalnej
dzia4alnosci - mówi Aurelien Van Berten, dyrektor generalny Needl.
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Na podobnej zasadzie dziata platforma Born, która równie2 kaczywyselekcjonowane marki
z potencjalnymi nabywcami. Ró2nica jednak polega na tym, 2e Born stworzony jest gkównie z mysla o
Zapisz sie

markach presti2owych i z obszaru masstige. Z Born wspótpracuje okoto 2800 dystrybutorów z catego
wiata. To za porednictwem Borna mo2na dotrzeC do popularnych na Zachodzie sklepów typu
„department store". Dla firm zainteresowanych tym obszarem powstak wiec pawilon WeCosmoprof X
Born. Ta czesC targów bedzie trwata od 12 do 16 pa2dziernika.

Tweets by kosmetyki_pl

Streamingi na Company Video Pitch
Na platformie WeCosmoprof znajdzie sie równie2 zaktadka streamingowa. Wystawcy beda prezentowaé
swoje firmy, ustugi i produkty. Podczas webinarów i prezentacji firmy potencjalnie zainteresowane
wspókpraca, beda mogky wchodzié w bezporednie interakcje z markami, które zdecyduja sie na taka
forme promocji. Jestesmy naprawde w naszej redakcji ciekawi, jakim zainteresowaniem bedzie sie
cieszyC ta czesC targów i jak wypadna poskie firmy podczas relacji na 2ywo.

Mówig eksperci
Uzupetnieniem programu handlowego bedzie bogata agenda pogkebionych sesji i bran2owych dyskusji
poswieconych trendom i ewolucji rynku kosmetycznego, czyli Cosmotalks - The Virtual Series.
Dla rynku profesjonalnego stworzono natomiast przestrzerí o nazwie Cosmo Virtual Stage, gdzie
prezentowane beda innowacje i nowe rozwiazania tej czesci sektora.
Co ciekawego na CosmoTalks? Du2o tematyki zwiazanej z tym,jakim zmianom podlega sektor. Jak ma
odnale2é sie w epoce cyfrowej i post-Covidowej? Jak firmy powinny kgczyC dziatania offline i online? Jak
odnajdowaé sie w wiecie social mediów (w tym rosngcej popularnosci Tik-Toka)? Do tego oczywiscie
bedg kwestie zwiazane z wyzwaniami zwigzanymi z ochrona rodowiska i klimatu. Ciekawie zapowiada
sie dyskusja na temat tego, jak bedzie rozwijaC sie bran2a w kolejnych dziesieciu latach i jak bedzie ten
sektor zorganizowany w 2030 roku?
Nim jednak podg2ymy wprzód tak daleko, sprawdzimy wczenie,jak wypadnie WeCosmoprof 2020.
Zobaczymy,jak odnajdg sig w tej wersji targów wystawcy? Cyfrowe kgczenie zainteresowanych biznesowo
stron sprawdzi sig. Jak poradzg sobie w tej edycji polskie firmy? I czy nie okaie sig za jakis czas, ie rolg
targów przejmg globalne platformy sprzedaiowe?

A przynajmniej, 2e ich udziat mo2e przyspieszaé wchodzenie na nowe rynki. Jedno jest pewne:to beda
kompletnie inne targi, które troche pod przymusem Covid-19 przyspieszaá to, co i tak byto
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nieuchronne - e-rewoluc1e eksportu.
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OFERTY
PRACY
Sprawdz i apllkuj?

Product Manager Laboratorium
Kosmetyczne Dr Irena
Eris

Brand Manager Mollon Cosmetics
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Brand Marketing
Manager - Luba

BEAUTY SPACE
ANINTEBNATIUNALVIBTUALEVENT
FUB BEAUTY BUSINESS
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Berm przyjmuje
zgszenia
do wirtualnego
katalogu
na WeCosmoprof

Pandemia nie
zatrzymata
eksportowych
wzrostów

PAIH zaprasza
do udziatu w Beauty
Space - wirtualnych
targach dla firm
zainteresowanych
eksportem na rynki
filipiríski i malezyjski

110.09.2020

1'.0S

'r,ri I 08.09.2020
..'.._
E

..' _ .. ... ..:
,P~-~
oF.

fg`
Na wirtualnych targach
Cosmoprof pojawi sig
sektorowa promocja
Polish Beauty

.

Chiríski rynek ecommerce szans4
dla polskich
producentów

I 04-09.2029

Zew for Men zwieksza
eksport na Zalando
i Amazonie

.'.2-08,2020
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PAIH zaprasza
do Szanghaju

amazon
Bielenda sprzedaje
na Amazonie

I 30.06.2020

PAIH zaprasza
na webinarium
poswigcone rynkowi
Filipin i Malezji

-." 130.06.2020
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