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BEYOND BEAUTY ASEAN B A N G K O K

Trung tâm hôi chợ và triển lãm IMPACT
Bangkok , Thái Lan.
Đơn vị tổ chức

Beyond Beauty ASEAN-Bangkok
Your gateway to the Southeast Asian Beauty & Cosmetics Markets
Beauty & Cosmetics < Herbal & Health < Hair & Nail
OEM & Packaging < Aesthetics & Dermatology < Spa & Wellness
Sau 3 lần tổ chức thành công triễn lãm và hội nghị “Beyond Beauty ASEAN-Bangkok” ,
dành cho lĩnh vực thương mại về ngành làm đẹp quy mô quốc tế tại Bangkok . Chúng
tôi tự tin khẳng định Beyond Beauty ASEAN-Bangkok là nơi hội tụ của ngành công
nghiệp làm đẹp ở Đông Nam Á – nơi phù hợp cho các doanh nghiệp trong ngành tìm
kiếm, gặp gỡ khách hàng và nhà phân phối đến từ nhiều nước trên thế giới. Từ trước tới
nay chưa có bất kì một sự kiện nào ở Đông Nam Á nào có thể thu hút nhiều doanh
nghiệp hàng đầu trên toàn cầu như sự kiện Beyond Beauty ASEAN-Bangkok.
Dự kiến tổng doanh thu tại hội chợ và triển lãm Beyond Beauty ASEAN-Bangkok
2017 sẽ đạt mức USD 265 tỷ

Cơ hội lớn dành cho:

Hơn 20,000 doanh nghiệp lớn: nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà xuất nhập
khẩu, nhà bán lẻ, nhà bán xỉ , nhà nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ chuyên ngành
làm đẹp và hóa mỹ phẩm.

PLATINUM SPONSOR |

ORGANIZED BY |

GOLD SPONSOR |

Ngày:
Thời gian:
Đơn vị tổ chức:

Tổng diện tích triển lãm:
Số hội thảo:
Dự kiến số đơn vị tham gia:
Chương trình khách hàng VIP:

CO-LOCATED |

21-23 tháng 9, 2017
10:00 - 18:30
The Federation of Thai Industries (F.T.I)
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
Informa Exhibitions Pte Ltd.
20,000 sqm.
20,000
1,500+ các thương hiệu tham gia triễn lãm, 600+ doanh nghiệp
(nội địa: 45%; quốc tế: 55%). 20,000 + khách thăm thương mại
250+ khách hàng VIP từ các nước ASEAN
w w w . B E Y O N D B E A U T YA S E A N . c o m

HỒ SƠ NHÀ TRƯNG BÀY TẠI TRIỂN LÃM
doanh nghiệp

600+

Hồ sơ khách tham quan triễn lãm gồm
khách tham quan

Beauty & Cosmetics
Cửa hàng bách hóa, chuỗi cửa hàng phân phối sỉ lẻ, nhà
phân phối lẻ, nhà xuất-nhập khẩu, nhà phân phối, cửa
hàng bán lẻ online, hàng miễn thuế, các studio trang điểm

Beauty & Cosmetics
Mỹ phẩm làm đẹp, chăm sóc da, chăm sóc cá nhân, nước
hoa & hương liệu, thiết bị & dụng cụ làm đẹp, phụ kiện
làm đẹp
Herbal & Health
Thực phẩm chức năng, thực phẩm có lợi cho sức khỏe,
thảo dược, cơ quan chứng nhận
Hair & Nail
Sản phẩm cho tóc, chăm sóc tóc, thuốc nhuộm tóc,
sản phẩm cho móng, thiết bị và dụng cụ, học viện đào tạo
OEM & Packaging
Nhà sản xuất, nhãn hàng riêng, đóng gói, máy móc,
ghi nhãn, thiết bị chế biến
Aesthetics & Dermatology
Nhà sản xuất các thiết bị và dụng cụ y tế, chăm sóc phẩu
thuật & chăm sóc da chống lão hóa, phòng khám phẩu
thuật thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp
Spa & Wellness:
Sản phẩm spa, Thiết bị spa, Chứng nhận nguồn cung cấp
sản phẩm tự nhiên và hữu cơ, Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ
và thể hình, Quản lý và tư vấn spa, Viện đào tạo và học viện

Herbal & Health
Nhà thuốc tây, cửa hàng dược, cửa hàng tiêu biểu, cửa
hàng chăm sóc Sức Khỏe và Làm Đẹp, các nhà nghiên cứu
Hair & Nail
Salon tóc, salon chăm sóc sắc đẹp, studio áo cưới, salon
làm móng, viện đào tạo Trang Điểm và Thời Trang, nhà
phân phối, đại lí, chuyên viên trang điểm
OEM & Packaging
Nhà sản xuất, chủ các thương hiệu, Salon chăm sóc sắc
đẹp, cửa hàng bách hóa, Thương hiệu mĩ phẩm, Hotel và
Resort, hãng hàng không ,doanh nghiệp tư nhân
Aesthetics & Dermatology
Đại lí du lịch y tế, đại lí du lịch thẩm mĩ, trung tâm tư vấn
và phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ, Phòng khám phẫu thuật
thẩm mĩ và làm đẹp, bệnh viện, trung tâm đào tạo y tế
phẫu thuật thẩm mỹ

LÍ DO TRƯNG BÀY TẠI TRIỂN LÃM
Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2017
-

20,000+

Spa & Wellness
Đại lí bán sỉ, đại lí bán lẻ, nhà phân phối, Hotel & Resort,
giám đốc spa, quản lí và bác sĩ chuyên khoa của các spa,
Nhà đầu tư và phát triển, chủ khách sạn, doanh nhân

Tìm ra những hướng phát triển mới và nguồn lợi nhuận
từ các thị trường chưa được khai thác
Tối đa hóa sự tiếp cận của doanh nghiệp đến các thương
hiệu dẫn đầu xu hướng
Củng cố những mối quan hệ kinh doanh đã có và thiết
lập mối quan hệ kinh doanh mới thông qua các cuộc
đối thoại trực tiếp với các chuyên gia đứng đầu ngành
tại triển lãm

Chiến dịch quảng bá triễn lãm
-

Thông tin trực tiếp trên Website http:
www.beyondbeautyasean.com
Hợp tác với các cơ quan thương mại và hiệp hội
Sách hướng dẫn thông tin cụ thể của triển lãm
Banner & Brochure
Tin tức điện tử
Billboard
Quảng cáo đài phát thanh

Phí tham gia trưng bày

-

Quảng cáo truyền hình
Quảng cáo LED
Mở rộng chiến dịch quảng cáo trên các ấn phẩm
thương mại, truyền thông và báo chí
Mở rộng chiến dịch quảng bá qua thư điện tử và fax
Tiếp cận khách hàng VIP
Tiếp thị trực tiếp đến khách hàng thương mại Asia
Roadshows nội địa và quốc tế

LIÊN HỆ NGAY HÔM NAY ĐỂ CÓ GIAN TRƯNG BÀY TỐT NHẤT

Standard Furnished Booth
(min 9 sqm.) : USD 250 per sqm.
“ Corner charges of USD 150 per additional corner”

Raw Space
(min 18 sqm.) : customize your ideal booth and showcase
your product in the most suitable setting
Price : USD 200 per sqm.

Giám đốc dự án
Selena Li
Tel: +86 (21) 2326 3662
Email: selena.li@informa.com
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Quản lí dự án
Peerayaphan Pongsanam
Tel: +66 (0) 2833 5215
Email: peerayaphanp@impact.co.th

