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Nie odbyty sig w pierwotnym marcowym terminie, nie odbgdg sig takie we
wrzesniu... Targi Cosmoprof Bolonia przekoione zostaty na wiosnq 2021 roku.
- Obecna sytuacja gospodarcza i pandemia COVID-19, wymagajq odto2enia Cosmoprof na przyszly rok.
To trudna decyzja, ale naszym gtównym celem jest zapewnienie bezpieczerlstwa wystawcom i gosciom oraz
stworzenie im mo2liwosci efektywnej obecnosci na targach - mówi Gianpiero Calzolari, prezes
BolognaFiere Group.
Sektor pozostaje kluczowym i jak zapewniajg organizatorzy doioione zostang wszelkie
starania, by kolejne targi byiy emanack rozwoju braniy i dawaly uczestnikom najlepsze
moiliwe perspektywy budowania relacji biznesowych.

Jako jeden z nowych projektów, majgcych na celu odbudowg tych2e relacji, od 4 do 10 czerwca
Cosmoprof Worldwide Bologna przedstawi WeCosmoprof, cyfrowy projekt, zorganizowany przy
wsparciu wkoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wspókpracy Migdzynarodowej, ITA - Wkoskiej
Agencji Handlu i we wspókpracy z bran2om organizacj Cosmetica Italia.
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- Cosmoproftqczy uczestników rynku od ponad 50 lat, a swojq wyjgtkowosé opart na tworzenia istotnych
powiqzarl miedzy poda2g i popytem. W scenariuszu naktadajqcym ograniczenia w przemieszczeniu sig
i utrudnionych interakcjach fizycznych, organizatorzy postanowili zaoferowaé alternatywne mo2liwosci
dla nawigzywania relacji biznesowych w sektorze kosmetycznym. WeCosmoprof narodzit sig w nadziei
na ponowne spotkanie w 2021 r. podczas 53. edycji Cosmoprof Worldwide Bologna, aby wspólnie zmierzyé
sig z nowymi mo2liwosciami i przysztymi scenariuszami - mówi Enrico Zannini, General Manager
BolognaFiere Cosmoprof.
Oprócz platformy dla dziakarí B2B, startuje równie2 projekt CosmoTalks Virtual Series. 0 tym, co dzis
szczególnie wazne na rynku, dowiemy siq z 30 profesjonalnych webinarów. Cosmo Virtual Stage
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zaprezentuje sesje szkoleniowe, koncentrujace sie na nowych nawykach i trendach konsumenckich,
skutecznych strategiach komunikacyjnych oraz najlepszych szansach dla turystyki hotelowej, branzy SPA
i wellness. Mimo wszelkich trudnosci: #dontstopbeauty.
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Daty przyszkorocznego Cosmoprof Bolonia bede podane niebawem.
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Chiny
po koronawirusie webinarium
dla polskich firm
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Cosmoprof Bolonia
w cieniu epidemii dzis zapadnie decyzja,
czy targi odbndq siq

Organizatorzy
zaprzeczaj4 plotkom
o odwotaniu targów
Cosmoprof Bolonia
z powodu
koronawirusa

Elfa Pharm Polska:
liczymy na dalsze
wzrosty i wejscie
na kolejne rynki
w 2020
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