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STIMAŢI DOMNI!
Vă invităm să participaţi la Expoziţia Internaţională Specializată “Beauty”, ediţia a XXIV-a,
care se va desfăşura în perioada 26-28 februarie 2021, la Restaurantul Capitoles Park.
Organizator: C.I.E. “MOLDEXPO” S.A.
Parteneri: Asociaţia Specialiştilor în Cosmetologie Medicală şi Estetică
Estetic Studio, Sweet Epil Moldova
Școala-Studio DREAM-LASHES - MACY din Republica Moldova;
REGISTRUL TEMATIC:
● BeautyProf
● Nail Styling
- echipamente cosmetologice
- mijloace şi instrumente pentru îngrijirea unghiilor
- cosmetice medicale, mezoterapie, peeling, lifting, injectări
- manichiură artistică, design
- produse şi servicii de epilare
●Hairdressing
- echipamente, dotări, accesorii pentru frizerii
- produse şi servicii de extensie a genelor
●BeautyCare
- mijloace pentru îngrijirea părului
- mijloace şi produse pentru îngrijirea tenului, corpului
- cosmetice profesionale pentru întreţinerea părului
- cosmetice curative, parafarmaceutice, nutraceutice
- produse pentru colorarea părului
- cosmetice anti-age, naturale, organice
●Saloane, centre de frumuseţe, Wellness&SPA
- suplimente alimentare
- echipamente pentru modelare corporală
- produse pentru saloane, centre de frumuseţe, solarii
- parfumerie
- mobilier şi dotări speciale
●Make-up Beauty
- cosmetică profesională, decorativă
● Şcoli profesionale, servicii / cursuri de instruire
- accesorii profesionale (bureţi, aplicatoare, pensule, truse etc.)
● Bijuterii, accesorii
PROGRAMUL EXPOZIŢIEI INCLUDE:
• Concursuri • Seminare • Master-classuri • Prezentări
COSTUL PARTICIPĂRII (INCLUSIV TVA 20%):
Taxa de înregistrare
Include plasarea noutății / ofertei companiei în Catalogul online al noutăților expoziției (logo,imagine color și
descrierea în 2 limbi (romană, engleză), campania de promovare online și offline a expoziției, promovarea
online a noutăților și ofertelor participantului în cadrul expoziției.

85 euro

Spaţiu interior utilat (stand standard sau de colț), 1 m2
Standul standard de 9 m2 include: spaţiul expoziţional, montarea şi demontarea standului, 1 priză, 1 masă,
2 scaune, 1 lampă spot la fiecare 4 m2, 1 coş de gunoi, 4 polițe, o tejghea informațională, dereticarea, paza,
iluminarea și supravegherea vido a sălii.

50 euro

TERMENE LIMITĂ:
Prezentarea informaţiei pentru catalog
Achitarea plăţii pentru participare
Amenajarea standurilor
Program expoziţie
Orele de desfășurare a expoziției
Demontarea standurilor

până la 20 februarie 2021
până la 20 februarie 2021
25 februarie 2021
26-28 februarie 2021
10.00-20.00
28 februarie –1 martie 2021

LA CEREREA DVS. SUNTEM DISPONIBILI SPRE COLABORARE:
Manager superior proiect: Alina Covaş, 373;69144907,E-mail: alina@moldexpo.md
Manager proiect: Olesea Nicorean, +373 62101600, E-mail: olesea@moldexpo.md
VOM FI BUCUROŞI DE PREZENŢA DUMNEAVOASTRĂ LA “BEAUTY”!
Director general al C.I. E Moldexpo SA

Carolina Chiper

