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Targi
Cosmoprof

- polscy wystawcy
z tarczà
Najwi´ksze na Êwiecie targi kosmetyczne, Cosmoprof Bolonia, w tym roku by∏y
rekordowe. Na powierzchni 194 000 metrów kwadratowych zgromadzi∏y
2 390 wystawców, w tym 1 500 spoza W∏och. 46. edycj´ targów odwiedzi∏o
193 832 goÊci, czyli ponad 14% wi´cej ni˝ w roku ubieg∏ym.
48 000 to goÊcie spoza W∏och, których liczba wzros∏a o 22% w porównaniu
do roku poprzedniego. Nie zmienia to jednak faktu, ˝e w odczuciu wielu
wystawców tegorocznà edycj´ targów odwiedzi∏o mniej osób zawodowo
zwiàzanych z bran˝à kosmetycznà, a ogólny wzrost frekwencji zwiedzajàcych by∏
zas∏ugà zwyk∏ych konsumentów zainteresowanych nowoÊciami w bran˝y.
Cosmoprof, wraz z wyodr´bnionym sektorem Cosmopack, jedne z 75 targów,
jakie w ciàgu roku odbywajà si´ w Bolonii, sà jednoczeÊnie najwa˝niejszà
manifestacjà si∏y rynku kosmetycznego. Zainteresowani przybyli z ca∏ego Êwiata.
Tym, którzy docierali helikopterem, przygotowano pas do làdowania na dachu
pawilonów 16-18. Dla przyje˝d˝ajàcych samochodami zarezerwowano 14 500
miejsc parkingowych na terenach przylegajàcych do centrum wystawienniczego.
Targi Cosmoprof odbywajà si´ w kilkunastu pawilonach tematycznych, które zosta∏y
zgrupowane w siedem sektorów takich jak: kosmetyka detaliczna
i perfumeria, spa i uroda, produkty naturalne, wyposa˝enie, urzàdzenia
i profesjonalne produkty do salonów fryzjerskich, produkty do paznokci oraz sektor
Cosmopack (Private Label, opakowania, urzàdzenia do produkcji, linie
technologiczne). Organizatorzy z roku na rok przeznaczajà znaczne Êrodki dla
zapewnienia obecnoÊci mi´dzynarodowych nabywców i dystrybutorów. Targom
towarzyszà liczne warsztaty, konferencje, imprezy i bran˝owe seminaria
tematyczne. Jednà z tegorocznych nowoÊci by∏a sekcja „Trendy”
– miejsce dla inspiracji, edukacji i wizji przysz∏oÊci – gdzie wszyscy uczestnicy, tak
odwiedzajàcy jak i wystawcy, wymieniali si´ spostrze˝eniami na temat przysz∏oÊci
bran˝y kosmetycznej.
– ZrealizowaliÊmy nasze za∏o˝enia – powiedzia∏ Duccio Campagnoli, prezydent
Bologna Fiere i firmy So.Ge.Cos, która organizuje Cosmoprof – Nowy Cosmoprof
staje si´ coraz bardziej mi´dzynarodowy, coraz bardziej profesjonalny poprzez
obecnoÊç kupców i delegacji z ca∏ego Êwiata. PostawiliÊmy na jakoÊç i specjalizacj´.
Cosmoprof po∏àczy∏ Êwiat profesjonalistów, artystów i kreatorów ze Êwiata urody.
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Od piàtku 8 marca do poniedzia∏ku 11 marca targi t´tni∏y ˝yciem (Cosmopack zaczà∏
si´ dzieƒ wczeÊniej i zakoƒczy∏ w niedziel´). W materia∏ach prasowych,
przygotowanych przez organizatorów Cosmoprof, podkreÊlono wzrastajàcà rang´
pawilonów narodowych. W tym roku wystawia∏y si´ w ten sposób 24 paƒstwa:
Belgia, Bu∏garia, Kanada, Chiny, Tajwan, Francja, Niemcy, Korea, Izrael, Hiszpania,
Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Brazylia, Meksyk, Rumunia
i Holandia oraz po raz ósmy z rz´du Polska. Pierwszy raz swoje pawilony narodowe
stworzy∏y: Japonia, Indie, Indonezja, Pakistan i Kolumbia.
Jak na tym tle wypad∏y polskie firmy i jak one same oceniajà swój udzia∏
w targach Cosmoprof? MieliÊmy okazj´ obserwowaç wszystko na bie˝àco,
a tak˝e rozmawiaç z przedstawicielami firm w trakcie trwania targów oraz po ich
powrocie do kraju. Liczba polskich wystawców stale roÊnie. Jest to niewàtpliwie powód
do dumy, ale nie zmienia to faktu, i˝ w tegorocznej edycji swojà ofert´ zaprezentowa∏o
∏àcznie 85 polskich producentów, a nie 100, jak podawa∏a w swoich materia∏ach
Ambasada Polski w Rzymie.
Jak co roku, wiodàcym organizatorem polskiego wystàpienia w Bolonii by∏a firma
Polcharm, grupujàca, na najwa˝niejszych targach kosmetycznych ju˝ od kilku lat,
naszych producentów pod wspólnym logo „creatively made in Poland”.
Logo to, obok oznaczenia miejsca pochodzenia kosmetyków o bardzo dobrej jakoÊci,
niesie ze sobà przekaz kreatywnoÊci jaka towarzyszy procesowi ich wytwarzania
i wzbudza bardzo pozytywne konotacje w odniesieniu do Polski.
Na tle innych pawilonów narodowych polska reprezentacja wyglàda∏a w tym roku
wyjàtkowo okazale, co podkreÊlali równie˝ w∏oscy organizatorzy.
W wyró˝nionej barwami narodowymi sekcji polskiej pod patronatem Polcharm,
na ∏àcznej powierzchni 953 m2 wystàpi∏y 43 firmy: Ados, Arkana (Wyspy Pi´kna),
Ava, Bell (dwa stoiska), Bielenda Kosmetyki Naturalne, Camino, Chantal,
CM Michel, Coloris, Dela-Well, Delia, Dermaepil (Multi-Mag), Dermaglin,
Do∏owy PT, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Elfa Pharm Polska,
Eveline Cosmetics, Famous Brands Distribution, Farmona, Feniks s.c.,
Firma Matt, Floslek, Firma Gorgol, Fabryka Szpilek Iza, I.M.P.A., Joanna, Kaj,
La Rive, La Rosa Distribution „Hiacynt”, Lazell, Mincer Mona Liza, Mollon,
Nail Planet (Bass Cosmetics), Norel Dr Wilsz, Phenome (Biogened), Polipack,
Politech, Quiz (BIM), Torf Corporation Fabryka Leków, Waller Polska, Venita,
V. Laboratories, Z.P.T.S. Katarzynki.
W imprezie bra∏y równie˝ udzia∏ inne firmy polskie. Siedem firm zgrupowa∏o si´
w formie ma∏ego pawilonu narodowego zorganizowanego przez Polexpo: Euphora,
MPS International Ltd., Pharma C Food, Pollena Fabryka Opakowaƒ, Pulanna, Serpol
Cosmetics, Valdi Spectrum. Oficjalny koordynator programu wsparcia eksportu – firma
SPC House of Media zgromadzi∏a 11. wystawców: Beautyface, Bluxcosmetics, Clarena
Polska, DAX Cosmetics, Grupa 3, Oceanic, Pollena, Synesis, Szwedogroup, Verona.
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Warto jednak podkreÊliç, ˝e SPC House of Media – oficjalny organizator powo∏any do
realizacji rzàdowego programu – nie stanà∏ na wysokoÊci zadania i nawet przy
organizacji tak ma∏ego pawilonu swojà nieudolnoÊcià, wynikajàcà
najprawdopodobniej z braku doÊwiadczenia, narazi∏ swoich wystawców
na straty wizerunkowe.
Niektóre firmy, wÊród których znalaz∏y si´: Alma, Aroma Trend, Bandi,
Bech Packaging, Cece of Sweden, CTL-Center of Laser Technology, Dramers, Huta
Czechy S.A., Instytut Lesthezone, Interton, Joko, Kanu, La Femme, Pierre Rene,
Scandia) zdecydowa∏y si´ na samodzielny (poza polskimi pawilonami) udzia∏
w imprezie, ale z punktu widzenia postrzegania potencja∏u naszego przemys∏u
kosmetycznego i budowania jego pozycji w Êwiecie nie wydaje si´ to rozwiàzanie
optymalne.
Bardzo wa˝nym akcentem dla wszystkich polskich wystawców, a w szczególnoÊci tych,
którzy sà uczestnikami rzàdowego programu wsparcia eksportu w ramach dzia∏ania
6.5.2, by∏a wizyta Wiceminister Gospodarki – Pani Ilony Antoniszyn-Klik. Pani Minister
odwiedzi∏a w sobot´ boloƒskie targi w towarzystwie przedstawicieli Ambasady Polskiej
w Rzymie i poÊwi´ci∏a polskim uczestnikom naprawd´ wiele swojego cennego czasu,
nie tylko zapoznajàc si´ z ofertà naszych wystawców ale te˝ z zainteresowaniem
wys∏uchujàc uwag na temat problemów, z którymi borykajà si´ polscy organizatorzy
wystàpieƒ targowych.
W tegorocznej edycji na eleganckich stoiskach o indywidualnej zabudowie
w ramach sekcji polskiej zorganizowanej przez Polcharm wystawia∏o si´ trzech
wiodàcych polskich producentów, którzy w tym roku obchodzà 30-lecie swojego
istnienia. By∏y to firmy: Bell, Eveline Cosmetics i Laboratorium Kosmetyczne
Dr Irena Eris.
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W opinii ekipy targowej Eveline Cosmetics tegoroczna edycja targów Cosmoprof
przynios∏a jak zwykle wiele cennych kontaktów.
– Ka˝dego roku spotykamy si´ z ogromnym zainteresowaniem i bardzo dobrym
odbiorem naszej oferty przez zwiedzajàcych. To tutaj, w miejscu, w którym corocznie
spotykamy si´ z naszymi kooperantami z blisko stu krajów rozpocz´liÊmy
inauguracj´ obchodów 30-lecia istnienia naszej firmy.
Te najwi´ksze targi kosmetyczne w Europie oraz jedne z najwi´kszych na Êwiecie to
jednoczeÊnie szansa na poznanie oczekiwaƒ zarówno kupców jak
i konsumentów. Zdobyta tu wiedza pozwala nam modyfikowaç ofert´, aby
jak najlepiej dostosowaç jà do zmieniajàcych si´ potrzeb poszczególnych rynków. Ju˝
po raz 7. mamy okazj´ na przedstawienie naszej bogatej oferty produktów
kosmetycznych. W tym roku widzimy wyraênie zainteresowanie produktami
o przyst´pnej cenie, opartymi na nowoczesnych technologiach jak komórki
macierzyste czy kwas hialuronowy – powiedzia∏a nam Karina Kozerska, dyrektor
marketingu.
Wystawiajàce si´ po raz pierwszy w Bolonii Laboratorium Kosmetyczne
Dr Irena Eris równie˝ bardzo pozytywnie oceni∏o swój udzia∏ w targach
i zapowiedzia∏o, ˝e pojawi si´ i w nast´pnej edycji: – Targi Cosmoprof 2013 by∏y dla
nas bardzo dobrà szansà do nawiàzania nowych kontaktów biznesowych
z klientami z krajów Europy i Azji, ale równie˝ do spotkaƒ z istniejàcymi partnerami
zagranicznymi firmy, których obecnie mamy ju˝ z ponad 40. krajów. By∏a to te˝
niepowtarzalna okazja do zaprezentowania spektakularnych wyników naszych
najnowszych badaƒ w dziedzinie kosmetologii, które skutkowa∏y dwoma
zg∏oszeniami patentowymi, dokonanymi przez nas w zesz∏ym roku oraz znalaz∏y ju˝
zastosowanie w nowych unikalnych liniach produktowych, które zaprezentowaliÊmy
na targach w Bolonii. – tak podsumowa∏a tegoroczne w∏oskie doÊwiadczenie Wiktoria
Brzozowska, dyrektor eksportu w firmie.
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– PrzywieêliÊmy do Bolonii po raz kolejny oko∏o 2000 toreb. To fakt, ˝e zajmujà du˝o
miejsca, trzeba si´ te˝ uporaç z ich sk∏adaniem i wystawianiem, ale jesteÊmy
zadowoleni z efektu jaki dzi´ki nim osiàgn´liÊmy. ZyskaliÊmy widocznoÊç, klienci
widzà logo i kojarzà je z naszymi produktami, bardzo pozytywnie je oceniajàc.
– powiedzia∏a nam Ewa Kozaryna, export manager firmy Bell. A w ka˝dej torbie obok
materia∏ów promocyjnych by∏a te˝ niespodzianka – jeden z produktów firmy.
Nota bene pomys∏ z rzucajàcymi si´ w oczy torbami z logo „creatively made
in Poland” od kilku edycji jest z powodzeniem wykorzystywany przez organizatora
polskiego wystàpienia na zagranicznych targach – firm´ Polcharm. W tym roku,
w trakcie 4 dni trwania imprezy, Polcharm rozdysponowa∏ wÊród zwiedzajàcych
10 000 takich toreb. GoÊcie biznesowi otrzymywali w eleganckiej torbie nie tylko
egzemplarz „Cosmetic Reportera” z katalogiem sekcji polskiej oraz interesujàcym
raportem Nielsena na temat rynku polskiego, ale równie˝ materia∏y reklamowe
polskich wystawców.
Krà˝yli potem z torbà na ramieniu po ca∏ym centrum wystawienniczym spe∏niajàc
przy tym funkcj´ wa˝nego noÊnika reklamowego. I jeÊli dodaç do toreb z logo
„creatively made in Poland” równie˝ banery i etykiety z logo „creatively made in
Poland” umieszczone na Êcianach polskich stoisk, wyposa˝enie ka˝dego polskiego
wystawcy w oznakowane tym logo: pyszne cukierki (krówki) do cz´stowania goÊci,
zeszyty rozmów, d∏ugopisy, zszywacze do przypinania wizytówek kontrahentów
i reklamy zawierajàce to samo logo w oficjalnym katalogu w∏oskiego organizatora
targów i na oficjalnej stronie internetowej Cosmoprof – otrzymujemy spójny przekaz
dynamicznie rozwijajàcego si´ polskiego przemys∏u kosmetycznego, z pewnoÊcià
zauwa˝ony przez kontrahentów i konsumentów odwiedzajàcych targi.
„Cosmetic Reporter” – patron medialny polskiego wystàpienia – sfinansowa∏
i zorganizowa∏ naszym wystawcom w pawilonie 29 specjalnà stref´ B2B
o powierzchni 48 m2, gdzie zapewnione zosta∏y odpowiednie warunki
do prowadzenia rozmów oraz darmowy serwis kawowy, a to tego tradycyjne polskie
ciasteczka. Dodatkowo „Cosmetic Reporter” goÊci∏ na swym stoisku grup´ ponad 30.

VIP kupców z Rosji, którym zapewniono catering i miejsce do spotkaƒ biznesowych.
Polscy sponsorzy projektu mieli mo˝liwoÊç przekazania materia∏ów informacyjnych,
udost´pnienia produktów do przetestowania i nawiàzania bezpoÊrednich kontaktów.
W ramach pawilonu narodowego, trzeci raz z rz´du w Bolonii, wystawia∏a si´ firma
Joanna. Jej delegaci, podobnie, jak i inni nasi wystawcy, podkreÊlali, ˝e w tym roku
by∏o mniej wizytujàcych, ale za to byli oni bardziej konkretni. Jak zwykle nie zawiedli
partnerzy i kontrahenci z krajów wschodnich.
Nie by∏o jednak spektakularnych nowych kontaktów biznesowych jak np. trzy lata
temu. Przebojem Joanny na rynek wschodni okaza∏y si´ po raz kolejny preparaty z
serii fruit fantasy oraz sweet fantasy, a dla klientów np. ze Szwecji – farba do w∏osów
Multicream. Eksport w Joannie to jeszcze niewielki sektor jej sprzeda˝y, ale po
ka˝dych targach pojawiajà si´ nowi klienci.
A w poniedzia∏kowe popo∏udnie, jak to w zwyczaju towarzyszàcym ostatniemu dniu
pracy targów boloƒskich, zacz´∏a si´ w´drówka ludów w poszukiwaniu okazyjnego
zakupu kosmetyków. I tu mi∏e zaskoczenie: W∏oszki pojawia∏y si´ z pustymi
opakowaniami polskich kosmetyków, które naby∏y podczas ubieg∏orocznej edycji
targów i razem z przyprowadzonymi kole˝ankami kupowa∏y je ponownie.
Najwyraêniej kolejny rok prezentacji polskich firm w powtarzalnych lokalizacjach i pod
wspólnym logo „creatively made in Poland” zaczyna przynosiç pierwsze efekty
w postaci budowy zaufania do oferowanych przez nie produktów. Swoich wiernych
klientów majà ju˝ Eveline, Bell, Chantal czy Ados. W przypadku firmy Chantal
ponownego zakupu dokonywali nie tylko boloƒczycy, ale te˝ profesjonaliÊci
– fryzjerzy z Rzymu, którzy wracali po preparaty z serii Prosalon.
Teraz trzeba pomyÊleç o tym, aby za rok, w dniach 11-14 kwietnia 2014, wypaÊç
jeszcze lepiej, jeszcze bardziej zaznaczyç naszà obecnoÊç na tej najwa˝niejszej dla
bran˝y imprezie targowej, a tym samym na Êwiatowym rynku kosmetycznym.
Anna Godek
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