Международно изложение за
фризьорство, козметика и
красота BEAUTY EURASIA – 1214 April 2018, IFM, Istanbul Expo
Center
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА·23
ФЕВРУАРИ 2018 Г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
През 2018 г. за дванадесети пореден път БНАЕМПК ще организира щанд
на специализираното козметично изложение Beauty Eurasia 2018, Istanbul
(12-14.04.2018 год.).
Beauty Eurasia e специализирано козметично изложение на продукти за:
грижа за кожата и косата, хигиенни и тоалетни принадлежности, натурална
козметика, суровини и опаковки за козметиката, оборудване и принадлежности
за фризьорски и козметични салони.
През последните две години изложението се трансформира сериозно
поради геополитически и вътрешно-икономически причини, но след отшумяване
на притесненията, свързани с последните събития, както и предприетите стъпки
за решаване на ограниченията и затрудненията на посетители от Северна
Африка и близко- и средноизточни държави, Бившите ОНД Републики и
Балканите, изложението дава сериозна заявка за възстановяване на пазарните си

позиции и значимост на икономически форум от първостепенно браншово
значение.
През 2018 г. изложението разполага с изложбена площ в две свързани с
топла връзка палати на едно ниво, кота 0, в международния изложбен център
IEC(до летище Ататюрк). Организаторите ни предоставиха информация относно
някои изключително атрактивни действия в посока промотиране и реналагане на
изложението сред водещите за този регион на света, а именно:
- VIP high quality buyers from Middle East, CIS (Kazakhistan, Kyrgystan,
Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Ukraine, Belarus, Russia,
Moldova), Europe, Latin America and the region.
Основният профил на посетителите ще включва дистрибутори на
козметични продукти, търговци и складове на едро и дребно, салони за красота,
фризьорски салони, спа и релакс центрове, производители на ишлеме,
собственици на търговски марки и търговски вериги като Sevila, Tekin Acar,
вносители и вериги хипермаркети като Migros, Kipa, Tansaş, Carrefour SA,
байерите на департамента за козметика на големи магазини като YKM, Boyner,
Dabenhams, и др.
Основният таргет на посетители на това изложение, освен от самата Турска
република, са бившите Съветски републики, Централно азиатски регион, като
Русия, Украйна, Азърбайджан, Казахстан, Киргистан, Туркменистан, Узбекистан
и др., страните от Балканския регион, като Босна и Херцеговина, Албания,
Косово, България, Гърция, Румъния. Специално внимание се обръща на
посетителите от Средния изток, Иран, Ирак, Ливан и Северна Африка, Алжир,
Египет, Либия, Нигерия, Тунис, Мароко, страните от Персийския залив и Йемен.
Последните три години организаторите положиха специални усилия в посока на
привличане на посетители от Гана, Сенегал, Камерун, Нигерия, Кения, Танзания
и Етиопия.
БНАЕМПК ще изготви цялостна визия, проект и дизайн на щанда и ще
отговори на Вашите фирмени изисквания, особености и оборудване. БНАЕМПК
ще отговаря за цялостната организация на щандовете Ви и ще придвижва всички

логистични, организационни и конструкторски подробности и въпроси.
БНАЕМПК ще има ангажимент да сте включени във всички формуляри по
подходящия начин с информация за фирмата.
На този етап е необходимо да заявите Вашето писмено намерение за
участие и желаното от Вас място, както и квадратурата, от която се нуждаете.
В срок до 02.03.2018 г. БНАЕМПК ще предостави на вниманието Ви два
варианта за проект на щанда, както и финансова рамка на Вашата конструкция.
На този етап Ви гарантираме отлична локация и възможно най-ниската цена на
изложбена площ, която се предлага в момента приоритетно на нас, като
дългогодишен партньор на организаторите – 260 евро/ кв.м.
При изявено желание от страна на компаниите-изложители БНАЕМПК
може да организира, както и в предходните години, групово пътуване и хотелско
настаняване.
Представяме на Вашето внимание настоящото предложение за включване с
щанд на българския национален павилион на Beauty Eurasia 2018 с молба за бърз
отговор дали проявявате интерес за участие на изложението. Бързата реакция от
наша страна ще означава и възможност за запазване на направената резервация.
За повече информация, моля да се обърнете към Гергана Андреева,
изпълнителен

директор

на

БНАЕМПК,

тел.:

032/

967

834,

e-mail:

projects@bnaeopc.com най-късно до 28.02.2018 г.

На снимките ще видите статистики
относно изложителите и посетителите на
Изложението през 2017 г.

Програмата и условията за участие в изложението са следните:
1 ден: Отпътуване от София в 06:30 ч., от Пловдив – бензиностанция OMV
в 08:30 ч. Пристигане в Истанбул следобед. Настаняване в хотел, намиращ се в
Европейската част на Истанбул - Аксарай, в търговския и исторически център.
Съпътстваща програма – пешеходна екскурзия в историческия център на
Истанбул – кв. Султанахмет, посещение на Синята Джамия и Хиподрума,
Колоната на Константин, Египетския обелиск, Змиевидната колона, Фонтана на
Вилхелм II, дворецът Топкапъ Сарай (дава се информация за двореца без да се
посещава), църквата “Света София” (дава се информация за музея без да се
посещава). Нощувка.
2 ден: Закуска. Трансфер за откриване и посещение на изложението Beauty
Eurasia. За желаещите – вечеря в рибен ресторант. Нощувка.
3 ден: Закуска. Трансфер и посещение на изложението. За желаещите –
екскурзия “Двата континента” с професионален екскурзовод на български език:
Златния Рог, посещение на двореца “Долмабахче”, новата европейска част,
преминаване по въжения мост над Босфора, разглеждане на Азиатската част,
вселенската патриаршия и българската църква “Св. Стефан”. За желаещите –
вечеря в атрактивен Ориенталски ресторант с богата шоу програма. Нощувка.
4 ден: Закуска. За желаещите – Обиколка на Босфора с кораб: разходка
покрай европейския бряг на Босфора до крепостта Румели Хисар и азиатската
част. По бреговете на Босфора могат да се видят старовремски дървени вили,
дворци от мрамор, крепости и малки рибарски селца. По време на пътуването ще
видите още великолепния дворец Долма Бахче, както и парковете и кралските
павилиони на замъка Йълдъз. Отпътуване за България. Пристигане в София –
вечерта.
Цена: 300 лв.
Пакетната цена включва:
 Транспорт с комфортен автобус
 3 нощувки със закуски в 3* хотел в центъра на Истанбул

 Пешеходен обиколен тур в историческия център
 Трансфери до изложението
 Екскурзоводско обслужване и водач на групата
 Медицинска застраховка с Асистанс
Доплащане за самостоятелна стая – 100 лв.
Информация за изложението: www.beautyeurasia.com
* Пакетната цена е валидна при група от минимум 35 участника.
Условия за записване: Сключване на договор с Туроператора и депозит
30 % от пакетната цена.
Краен срок за записване: 12.03.2018 г

