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Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Sài Gòn,
9 giờ sáng - 5 giờ chiều Thành phố Hồ Chí Minh
Beauté Meeting dành riêng cho
các chuyên gia đến để tìm kiếm
các sản phẩm và công nghệ
làm đẹp mới nhất đồng thời
khám phá các cơ hội kinh doanh
mới với các thương hiệu làm đẹp
từ khắp nơi trên thế giới.
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STEP
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Tìm kiếm các sản phẩm
đặc trưng trong triển lãm.

STEP Điền vào mẫu này và chọn

3
STEP

4

công ty, ngày và thời gian
mong muốn được gặp

Chúng tôi sẽ liên lạc với
bạn để xác nhận cuộc hẹn

STEP Tham dự

Beauté
Meeting
Beauty
Equipment

Thiết bị làm đẹp

Cosmobeauté Vietnam 2020
và gặp gỡ các công ty bạn
đã chọn!

Product Features

BIBOTING INTERNATIONAL CO LTD

Thiết bị làm đẹp

HR MEDITECH

www.biboting.com.tw
Tìm kiếm các nhà sản xuất và trung tâm thẩm mỹ & chăm sóc sức khỏe từ
Việt Nam

hrmeditech@daum.net
Tìm kiếm nhà bán buôn và nhập khẩu tại Việt Nam

Biboting Massager, được tinh chế khéo léo và đánh giá cao. Với nhiều bằng sáng
chế và chứng nhận có thẩm quyền, là bằng chứng tốt nhất của thương hiệu.

HR MEDITECH Hàn Quốc là nhà sản xuất thiết bị y tế và làm đẹp.
Công ty sản xuất 35 thiết bị khác nhau và xuất khẩu chúng ra toàn thế giới.
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PAMTEK COSMETIC CO.,LTD

http://www.wellderma-en.com
Tìm kiếm cho tất cả khách hang thương mại từ Việt Nam

MONARCH AESTHETIC SON BHD

www.monarchaesthetic.com
Tìm kiếm chủ sở hữu Beauty Salon & Spa từ Việt Nam
Rollzen 2 trong 1 hifu & lipohifu đạt được kết quả của việc căng da mặt hoặc
nâng cơ thể mà không cần phẫu thuật hay tiêm thuốc xâm lấn. Không có thời
gian chết

WellDerma cleansing fish là thiết bị được tối ưu hóa cho
làn da của bạn, bộ Embellish 5P giúp cho làn da nhạy
cảm trở nên mịn màng và tươi tắn hơn, Mặt nạ cây trà
chứa sương bí ẩn trên lá trà.
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KYMO CO., LTD.

SEPIA MICROPIGMENT

http:blog.naver.com/kymo5875
Tìm kiếm Chủ sở hữu Thẩm mỹ viện & Spa và Thẩm mỹ viện Tóc & Móng từ Việt Nam

www.sepia.co.kr
Tìm kiếm các trường làm đẹp và nhà phân phối từ Việt Nam
Standard Co., Ltd là nhà sản xuất thiết bị y tế hàng đầu tại Hàn Quốc, phân
phối 50 quốc gia trên toàn thế giới và phát triển vi sắc tố SEPIA dưới dạng
bột màu tiệt trùng chất lượng cao.
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“Aqua Head Spa” tương tự như Châm cứu bằng nước của phương Ðông khi mát
xa điểm kinh tuyến của da đầu để chống lão hóa, làm sạch da đầu & phục hồi
tóc
Dying / Perm, không cần lo lắng chất thải hóa học, giảm rụng tóc
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Product Features

Thiết bị làm đẹp

HSC CO.,LTD.

CÔNG TY TNHH VIET IDEAS

hsc@jetvibe.com
Tìm kiếm Chủ sở hữu và nhà phân phối Beauty Salon & Spa từ Việt Nam.

WWW.IPL-BTF.COM.VN
Tìm kiếm nhà bán sỉ và phân phối từ Việt Nam
Máy giảm béo & định hình cơ thể, máy triệt lông, đi-ốt laser, laser phân đoạn,
máy RF & Cavitation, máy oxygen water jet, máy IPL & RF cầm tay, Nd:Yag Laser

Chúng tôi là một trong những nhà sản xuất thiết bị y tế thẩm mỹ hàng đầu từ
năm 1998 với các thiết bị điêu khắc chăm sóc da và cơ thể trên toàn thế giới như
HIFU, Injection, Cavitation, RF, Siêu âm EP, Máy chà da, v.v.
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WELBUTECH CO.,LTD

www.welbu.com
Tìm kiếm nhà phân phối và nhập khẩu từ Ðông Dương

UNISPATECH CO.,LTD.

ZAMZAM: Ðây là một thiết bị massage áp lực theo chu kỳ với vòng bít gồm 5
buồng, không chỉ tốt cho việc định hình cơ thể mà còn giúp ngăn ngừa các cục
máu đông.
Coclean: Thiết bị làm sạch mũi đặc biệt. Nó loại bỏ bài tiết hoặc bất kỳ chất lạ
bên trong mũi. Chức năng phun của nó làm sạch hiệu quả lỗ mũi bằng cách
phun các hạt dung dịch muối tốt cho sức khỏe

www.unispatech.co.kr
Tìm kiếm nhà bán buôn và nhà phân phối từ Việt Nam.
UNISPATECH sản xuất và cung cấp các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.
THERANOVA làm cho cơ thể của bạn trở nên đẹp hơn.
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AESTHETICS MARKETING ASIA PTE LTD

aesthetics.com.sg
Ðiểm đến duy nhất của bạn cho các giải pháp thẩm mỹ hoàn chỉnh.
Chứng nhận ISO 9001: 2008 và GDPMDS-2009-07
Biến đổi doanh nghiệp thẩm mỹ của bạn bằng sự pha trộn độc đáo của chúng
tôi về các giải pháp sáng tạo và dịch vụ tích hợp:
- Ðào tạo đội về sản phẩm & thiết bị chuyên nghiệp
- Dịch vụ kỹ thuật & bảo trì
- Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh
- Tư vấn thiết kế & khái niệm
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KOREA PAVILION

Form trả lời
Thông số thẩm mỹ cá nhân
Tên

Chức vụ

Công ty

Lĩnh vực

Số điện thoại

Email

Ngày tham dự

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

Ngày 17 tháng 4 năm 2020

Ngày 18 tháng 4 năm 2020

Giờ tham dự
9.00am

9.30am

10.00am

10.30am

11.00am

11.30am

12.00pm

12.30pm

1.00pm

1.30pm

2.00pm

2.30pm

3.00pm

3.30pm

4.00pm

Tôi muốn được gặp: (bạn có thể tick nhiều hơn 1 lựa chọn)
AESTHETICS MARKETING ASIA PTE LTD

MONARCH AESTHETIC SDN BHD

BIBOTING INTERNATIONAL CO., LTD.

PAMTEK COSMETIC CO.LTD

CONG TY TNHH VIET IDEAS

THE STANDARD CO., LTD(SEPIA MICROPIGMENT)

HR MEDITECH

UNISPATECH CO., LTD.

HSC CO.,LTD.

WELBUTECH CO.,LTD

KYMO

Xin hãy hoàn tất form này và gửi về:
Mr Ken Chot | Ken.Chot@informa.com | +60 012 5108611

