
WeCosmoprof
The Digital Event for Beauty

Promocja polskiego sektora kosmetycznego 

podczas jesiennej edycji targów 

5 – 18 października 2020 roku



Już w październiku rusza kolejna edycja targów WeCosmoprof w formule wirtualnej. Przygotowujemy specjalny program promocji 
polskiej branży kosmetycznej, który będzie towarzyszył wydarzeniu.

Pomóż nam godnie zaprezentować branżę, jej silne strony i wyjątkowe produkty!

Zapraszamy do współpracy przy realizowaniu programu promocji polskich marek podczas wirtualnych targów WeCosmoprof.
Ministerstwo Rozwoju planuje szeroko zakrojoną, intensywną kampanię, której beneficjentami będą polskie firmy i ich produkty. Nasze
działania będą skuteczne, jeśli pokażemy pełne możliwości polskiego rynku, jego wielkość, jakość, profesjonalizm i skuteczność, dlatego
liczymy na Państwa udział. Wspólnie pokażemy siłę polskich marek kosmetycznych i potencjał tego sektora.

Cele projektu:

o promocja polskich przedsiębiorców z branży kosmetycznej,

o zwiększenie widoczności polskich marek na arenie międzynarodowej,

o poszerzenie kontaktów biznesowych z kupcami oraz kontrahentami.

Polska strefa #PolishBeauty

Udział w targach pod szyldem #PolishBeauty ma pokazać siłę, atrakcyjność oraz kompleksowość polskiej branży kosmetycznej.
Wystawcy otrzymają również dodatkowe możliwości dotarcia z przekazem do odwiedzających. Zostaną zorganizowane wydarzenia
towarzyszące tj. webinary oraz spotkania z ekspertami branżowymi. Głównymi elementami zrzeszającymi i promującymi polskich
przedsiębiorców będą: podstrona na platformie WeCosmoprof poświęcona #PolishBeauty oraz rozbudowany wirtualny katalog.

Promujmy polskie marki oraz Polskę jako ważny rynek w globalnej gospodarce!



Analiza

Pierwsza wirtualna edycja targów
WeCosmoprof cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród uczestników
z całego świata.

W wiosennych targach WeCosmoprof
wzięło udział ponad 3 000 wystawców
i ponad 40 000 kupców.

Polskę reprezentowało ponad 180 firm,
stawiając nasz kraj jako piąty pod
względem liczebności wystawców.

Podczas targów Cosmoprof w 2019 r, w tradycyjnej formie udział wzięło:

3 000 wystawców,

w tym 140 firm polskich

160 000 kupców

Źródło:

Pierwsza edycja targów WeCosmoprof wiosną 2020r. zgromadziła:

3 000 wystawców,

w tym 185 z Polski

40 000 kupców

Źródło:



• PROJEKT SPECJALNY! Strona internetowa zamieszczona na głównej platformie WeCosmoprof zawierająca opis polskiej branży
kosmetycznej oraz idei zrzeszania polskich przedsiębiorców pod szyldem #PolishBeauty. Dzięki takim działaniom Polska zyska
maksymalną rozpoznawalność na arenie międzynarodowej. Pokażemy siłę rodzimego sektora gospodarczego oraz przedstawimy się
jako nowocześni i zaangażowani kontrahenci wychodzący naprzeciw trudnej sytuacji pandemicznej i starający się rozwijać rynek mimo
przeciwności;

• Streaming materiałów promujących polską branżę kosmetyczną udostępniany przez 24 godziny przez cały czas trwania wydarzenia.
Każdy chętny przedsiębiorca może skorzystać z 10 minut czasu antenowego;

• Webinary przeprowadzone przez:

o Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

o Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego;

Działania promujące branżę kosmetyczną 
wspierane przez Ministerstwo Rozwoju 



• Dzień informacyjny z udziałem włoskich ekspertów branżowych, Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz Polskiego
Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego;

• Profile w social mediach takich jak: Instagram, Facebook oraz LinkedIn promujące inicjatywę #PolishBeauty;

• Posty oraz relacje na profilach WeCosmoprof na portalach: LinkedIn, Facebook oraz Instagram poświęcone polskiej branży
kosmetycznej;

• Promowanie polskiego sektora kosmetycznego na arenie międzynarodowej za pomocą hashtagów proponowanych przez Cosmoprof:
#wecosmoprof #cosmoprofww #cosmoprofnetwork oraz #PolishBeauty;

• Newsletter wysłany do 40 000 kupców poświęcony polskiemu rynkowi kosmetycznemu, przekierowujący do sekcji #PolishBeauty.

Działania promujące branżę kosmetyczną 
wspierane przez Ministerstwo Rozwoju 



Najważniejszym elementem promującym polską branżę kosmetyczną będzie cyfrowy katalog polskich wystawców. Narzędzie to

zostanie rozbudowane względem katalogu proponowanego przez Organizatora WeCosmoprof i zrzeszać będzie jedynie rodzimych

przedsiębiorców. Każda firma zyska możliwość opisania swojej działalności poprzez wybieranie pasujących określeń spośród

bogatego zbioru dostępnych kategorii. Katalog dostępny będzie w angielskiej wersji językowej, dzięki temu potencjalni kontrahenci

zainteresowani współpracą z Polską będą mieli ułatwiony dostęp do interesujących ich sektorów, co zachęci do nawiązania kontaktów

i pokaże siłę oraz profesjonalizm krajowych przedsiębiorstw.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie i zarejestrowania swojej firmy w cyfrowym katalogu poprzez przesłanie informacji

zwrotnej na adres e-mail: branze@berm.pl

Cyfrowy katalog polskich przedsiębiorców



Realizacja programu Go to Brand

Wzięcie udziału w WeCosmoprof oraz proponowanych przez nas działaniach umożliwia rozliczenie środków przyznanych w ramach

programu Go to Brand! Współpraca z nami gwarantuje wypromowanie Państwa firmy na arenie międzynarodowej oraz ułatwia

wywiązanie się ze zobowiązań związanych z realizacją programu finansującego działania.

Oferujemy:

• Dodatkowy czas streamingowy na podstronie #PolishBeauty zamieszczonej na głównej platformie Organizatora;

• Zamieszczenie postów promujących firmę w social mediach Organizatora wraz z przygotowaniem ich treści i grafiki

• Umieszczenie banneru reklamowego na stronie WeCosmoprof wraz z przygotowaniem go zgodnie ze specyfikacją

• Udzielenie krótkiego wywiadu w formie pisemnej odpowiadając na pytania przygotowane przez zespół WeCosmoprof, który

zostanie opatrzony logotypem oraz opisem firmy i opublikowany na stronie WeCosmoprof

• Umieszczenie logotypu firmy wraz z przekierowaniem do Profilu Wystawcy w Newsletterze



Organizator WeCosmoprof podczas tej edycji daje możliwość wyboru jednego z 4 pakietów wystawcy.  

WeCosmoprof My Match

WeCosmoprof My Match
WeCosmoprof x BORN

WeCosmoprof My Match
WeCosmoprof x Needl

WeCosmoprof Cosmoprof My 
Match
WeCosmoprof x Needl x 
BORN

Fee reserved for 
Cosmoprof
Worldwide Bologna
2021 Exhibitors

Non exhibitors

€  900

€ 2,000

€ 2,000

€ 3,300

€ 2,900

€ 3,700

€ 3,700

€ 4,500

WeCosmoprof x Alibaba € 2,099 / 12 miesięcy

Platforma WeCosmoprof – możliwości i cennik 



Wirtualna platforma ułatwi wystawcom wybór pawilonu, do którego należą oraz zmaksymalizuje ich powiązanie z 
konkretną siecią kupców.

Cosmoprof My Match (5-9 października)

WeCosmoprof x BORN (12-16 października)

WeCosmoprof x Needl (5-9 października)

WeCosmoprof x Alibaba (5-18 października) – pakiet dostępny wyłącznie dla obecnych członków WeCosmoprof

Dane kontaktowe do Organizatora: francesca.bulgarini@cosmoprof.it

Link do rejestracji:

Platforma WeCosmoprof – możliwości i cennik 



Kontakt

e-mail: branze@berm.eu

BERM sp. z o.o. sp. k

Wiśniowa 40b lok. 17,
02-520 Warszawa, Polska


