
M I E J S C E  K O N G R E S U :  H O T E L  A R C H E  K R A K O W S K A  W  W A R S Z A W I EH O N O R O W Y  G O S P O D A R Z :

1 6 - 1 7  L I S T O P A D A  2 0 2 1
HOTEL  ARCHE  KRAKOWSKA  W  WARSZAWIE

Jesteś dostawcą usług dla branży kosmetycznej?

Chcesz przedstawić ofertę swojej firmy w wyjątkowej, biznesowej atmosferze?

Poszukujesz nowych wartościowych kontaktów pośród producentów kosmetyków?

A może chcesz poszerzyć swoją branżową wiedzę i doświadczenie?

POZNAJ KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO

Kongres jest dorocznym, zamkniętym wydarzeniem branżowym integrującym cały sektor
kosmetyczny i firmy z otoczenia branży. To wyjątkowe i prestiżowe wydarzenie, organizowane
przez Wydawnictwo Farmacom – wydawcę kwartalnika ,,Świat Przemysłu Kosmetycznego” i
organizatora Targów PCI Days.

Uczestnikami kongresu są producenci kosmetyków, dostawcy surowców, opakowań, maszyn,

urządzeń laboratoryjnych oraz rozwiązań stosowanych w przemyśle kosmetycznym.

Wyjątkowa, biznesowa atmosfera, wysoce specjalistyczne seminaria prowadzone przez
ekspertów z branży, a także możliwość wymiany doświadczeń i opinii to nieodzowne elementy
wydarzenia.

Ponadto Kongres jest doskonałą okazją dla wiodących dostawców na zaprezentowanie
własnych rozwiązań dla branży kosmetycznej na stoiskach wystawienniczych. Od 2012 roku
Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego odbywa się w połączeniu z Kongresem Świata
Przemysłu Farmaceutycznego. Dzięki takiemu połączeniu wydarzenie jest doskonałą platformą
integracji pomiędzy branżą kosmetyczną i farmaceutyczną, natomiast dostawcy cenią je
szczególnie dzięki możliwości dotarcia do obydwu gałęzi przemysłu jednocześnie.
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PRZEDSTAW OFERTĘ SWOJEJ FIRMY W WYJĄTKOWEJ, BIZNESOWEJ ATMOSFERZE

STOISKA WYSTAWIENNICZE
Oddajemy do Państwa dyspozycji stoiska o powierzchni 2m w zabudowie typu
octanorm, wyposażone w stolik, 2 krzesła, oświetlenie, zasilanie oraz fryz z nazwą 
i logo wystawcy. Stoiska będą odwiedzane przez uczestników Kongresu
kosmetycznego oraz farmaceutycznego.

 

- stoisko 2m2 - 2800 zł netto
- stoisko 4m2 - 4200 zł netto

 
PAKIET: prezentacja + stoisko 2m kw - 5700 zł netto
PAKIET: prezentacja + stoisko 4m kw - 6900 zł netto

Możliwość wygłoszenia 15-minutowej prezentacji nowoczesnych rozwiązań dla
branży kosmetycznej w dowolnie wybranym bloku tematycznym.

 
- prezentacja 15-minutowa - 3500 zł netto

 
PAKIET: prezentacja + stoisko 2m kw - 5700 zł netto
PAKIET: prezentacja + stoisko 4m kw - 6900 zł netto

PODSTAWOWY KOSZT UCZESTNICTWA

1950 PLN netto / osobę

PRELEKCJA PODCZAS KONGRESU

ZOSTAŃ SPONSOREM LUB PARTNEREM

 
Wyróżnij się na tle innych dostawców, zostań Sponsorem lub Partnerem Kongresu
i ciesz się licznymi profitami z uczestnictwa w konferencji. Zobacz co proponujemy.

SPONSOR PARTNER

ZAREJESTRUJ SIĘ 
NA KONGRES

Koszt obejmuje: (prelekcje, wyżywienie, materiały konferencyjne, udział 
w uroczystej gali wieczornej, możliwość uczestnictwa w wycieczce
technicznej do fabryki LEK-AM, BEZ ZAKWATEROWANIA)

https://kongres-kosmetyczny.pl/wp-content/uploads/2020/09/sponsor-spk_998.pdf
https://kongres-kosmetyczny.pl/wp-content/uploads/2020/09/partner-spk_116.pdf
https://kongres-kosmetyczny.pl/wp-content/uploads/2020/09/sponsor-spk_998.pdf
https://kongres-kosmetyczny.pl/wp-content/uploads/2020/09/partner-spk_116.pdf
https://kongres-kosmetyczny.pl/wp-content/uploads/2021/07/2021_formularz-zgloszeniowy-kosmetyka-firmy_912.pdf
https://kongres-kosmetyczny.pl/wp-content/uploads/2021/07/2021_formularz-zgloszeniowy-kosmetyka-firmy_912.pdf
https://kongres-kosmetyczny.pl/wp-content/uploads/2021/07/2021_formularz-zgloszeniowy-kosmetyka-firmy_912.pdf
https://kongres-kosmetyczny.pl/wp-content/uploads/2021/07/2021_formularz-zgloszeniowy-kosmetyka-firmy_912.pdf
http://www.rejestracja.farmacom.com.pl/


podstawowy udział przedstawiciela firmy (obligatoryjne) - 1950 zł netto/ osobę
(prelekcje, wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w uroczystej gali wieczornej, możliwość uczestnictwa w wycieczce technicznej do
fabryki LOREAL, BEZ ZAKWATEROWANIA)

OFERTA DLA DOSTAWCÓW

DODATKOWE FORMY UCZESTNICTWA
DO PONIŻSZYCH CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBLIGATORYJNY

 KOSZT UCZESTNICTWA PRZEDSTAWICIELA FIRMY

Stoisko 2m kw - 2800 zł netto
stoisko w zabudowie typu Oktanorm; wyposażenie: 3 ścianki pełne, stolik i 2 krzesła, oświetlenie, zasilanie 220V,
wykładzina, fryz z nazwą i logo wystawcy 

15- minutowa prezentacja nowoczesnych rozwiązań dla branży kosmetycznej - 3500 zł netto
prezentacja oferty Firmy w dowolnie wybranym bloku tematycznym, pomiędzy wystąpieniami merytorycznymi, treść
prezentacji powinna być zgodna z programem oraz koncepcją konferencji

PAKIET: prezentacja + stoisko 2m kw - 5700 zł netto
- wpis do katalogu kongresowego na stronie internetowej Kongresu – GRATIS

Roll-up w części wystawienniczej - 1000 zł netto
organizator zapewnia wyłącznie powierzchnię 

Wpis do katalogu kongresowego (e-katalog) - 300 zł netto
opis Firmy do 1500 znaków ze spacjami, logo, dane kontaktowe

Reklama w katalogu kongresowym (e-katalog) - 300 zł netto
reklama (1030 x 298 px) zamieszczona we wpisie firmy w katalogu

Dystrybucja materiałów reklamowych
materiały rozdawane są każdemu uczestnikowi Kongresu

ulotki jednostronicowe - 1000 zł netto
ulotki wielostronicowe (maksymalnie 40 stron) - 1500 zł netto
pozostałe materiały (płyty CD, teczki, gadżety, torby, itp.) - cena do uzgodnienia

Stoisko 4m kw - 4200 zł netto (ograniczona ilość)
stoisko w zabudowie typu Oktanorm; wyposażenie: 3 ścianki pełne, stolik i 2 krzesła, oświetlenie, zasilanie 220V,
wykładzina, fryz z nazwą i logo wystawcy 

PAKIET: prezentacja + stoisko 4m kw - 6900 zł netto
- wpis do katalogu kongresowego na stronie internetowej Kongresu – GRATIS



WYCIECZKA TECHNICZNA DO FABRYKI LOREAL

L’Oréal Warsaw Plant

Warszawska 21, 05-805

Kanie

Drugiego dnia Kongresu odbędzie się wycieczka do fabryki
Honorowego Gospodarza. W tym roku jest to 

L’Oréal Warsaw Plant.

Będzie to niesamowita okazja, aby zobaczyć jak na co dzień działa Zakład Produkcyjny.

Wycieczka odbędzie się w drugim dniu Kongresu tj. 17 listopada 2021 około godziny 14:00.

Organizator zapewnia transport w obie strony.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

https://www.albea-group.com/


Od 2012 roku Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego organizowany jest w połączeniu
z Kongresem Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Połączenie to stwarza doskonałą
okazję do integracji branży kosmetycznej i farmaceutycznej, jak również umożliwia
dostawcom jednoczesne dotarcie do obu branż. Honorowym Gospodarzem konferencji
farmaceutycznej został Lek-Am. 

Więcej informacji na stronie www.kongresfarmaceutyczny.pl 

12. KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO

MIEJSCE KONFERENCJI

Pokój 1 os. Standard - 250 PLN brutto/ dobę
Pokój 2 os. Standard - 300 PLN brutto/ dobę 

Hotel ARCHE KRAKOWSKA
ul. Al. Krakowska 237

 02-180 Warszawa

 

 
Cena zawiera: śniadanie w formie bufetu, dostęp do wifi, dostęp do mini siłowni oraz

stawkę 8% VAT. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, kończy o 12:00
następnego dnia.

 
Parking: koszt 20 zł brutto /doba /auto 



11 LAT DOŚWIADCZENIA 
W ORGANIZACJI

KONFERENCJI

KONGRES TO:

WWW.KONGRES-KOSMETYCZNY.PL

2 dni pełne inspiracji

wykłady merytoryczne trwające
1,5 dnia
(program składa się z różnych bloków tematycznych,
poświęconych m.in. legislacji, surowcom,
opakowaniom, R&D, jakości i bezpieczeństwu 
oraz technologiom i maszynom produkcyjnym)

wycieczka techniczna do fabryki
Honorowego Gospodarza
(drugi dzień konferencji)

wystawa stoisk firm świadczących 
usługi dla producentów 
kosmetyków i leków

Uroczysta Gala Wieczorna
 (pierwszy wieczór konferencji)



Właścicieli zakładów

kosmetycznych

Prezesów

Pracowników działu Badań i

Rozwoju

Pracowników działu Jakości i

Bezpieczeństwa

Pracowników działu Zaopatrzenia

Pracowników działu Utrzymania

Ruchu

Technologów

Inżynierów Procesów

Pracowników działu Planowania

Produkcji

Pracowników działu Pakowania

Dostawców produktów i usług 

KONGRES
ADRESOWANY 

JEST DO:

ANNA KRAS
"Świat Przemysłu Kosmetycznego" 

TEL: 881 750 655

anna.kras@farmacom.com.pl

HONOROWI GOSPODARZE

HISTORIA KONGRESU

2010 ROK

2011  ROK

2012 ROK

2013 ROK

2014 ROK

2015 ROK

2016 ROK

2017 ROK

2018 ROK

2019 ROK

BARBARA WAWRYSZCZUK
"Świat Przemysłu Kosmetycznego" 

TEL: 32/456-60-79

barbara.wawryszczuk@farmacom.com.pl


