
 

 

 

Cosmosprof 11 – 15 marca 2020 r. 
 

Program pobytu oraz koszt uczestnictwa w polskiej misji gospodarczej 

 

 

Środa 11 marca 2020 roku 

 

12:10-   wylot z Warszawy (lotnisko w Modlinie) do Bolonii * 

 

14:15 –     przylot na miejsce i transfer do hotelu 

 

16:30-17:30-   spotkanie z Berm i przekazanie najważniejszych informacji dotyczących Misji 

 

17:30 –    czas wolny 

 

Czwartek 12 marca 2020 roku 

 

  9.20 –   transfer z hotelu na Targi Bolońskie i Cosmoprof 

 

10.00 – 13.00 –  zwiedzanie targów  

 

10.00 – 13.00 –   równolegle możliwość uczestnictwa w Cosmotalks dla chętnych (sesje edukacyjne do 

wyboru w zależności od zainteresowań uczestników) 

 

14.00 – 18.00  spotkania B2B zaaranżowane przez włoskich partnerów na stoisku polskim; kupcy 

włoscy i międzynarodowi   

 

Piątek 13 marca 2020 roku 

 

10.00 – 12.00 –  spotkania B2B zaaranżowane przez włoskich partnerów (część I) na stoisku polskim: 

kupcy włoscy i międzynarodowi  

 

12.00 – 14.00   Briefing prasowy na polskim stoisku  

 

Spotkanie z przedstawicielem Ambasady RP w Rzymie lub przedstawicielem PAIH w Mediolanie 

 

Prezentacja polskiego eksperta branżowego dla włoskich i międzynarodowych dziennikarzy prasy 

kosmetycznej 

 

14.00 – 15.00 –  poczęstunek – lekki lunch dla polskich i włoskich gości na stoisku narodowym 

 

15.00 – 16.30  Prezentacja włoskiego rynku dla polskich uczestników misji – część II – spotkanie z 

dwoma włoskim ekspertami branżowymi 

 

16.30 – 18.00 Aperitif dla członków misji, polskich wystawców Go2Brand oraz włoskich partnerów 

(100 osób) 

 
* Berm zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie godziny wylotu do Bolonii i tym samym zmian w programie 

w dniu 11 marca 2020 roku. 



 

 

 

 

 

 

 

Sobota 14 marca 2020 roku 

                          

  10.00 – 13.00 –  spotkania B2B zaaranżowane przez włoskich partnerów na stoisku polskim: kupcy 

włoscy i międzynarodowi  

10.00 – 13.00 –  równolegle możliwość uczestnictwa w Cosmotalks dla chętnych (sesje edukacyjne do 

wyboru w zależności od zainteresowań uczestników) 

 

13.00 – 18.00 –  zwiedzanie targów /uczestnictwo w sesjach edukacyjnych Cosmotalks do wyboru 

 

18.00 –   transfer do hotelu 

 

19.00 – 23.00 –   kolacja dla uczestników misji + ewentualnie dla partnerów włoskich 

 

 

Niedziela 15 marca 2020 roku 

 

     07:00 transfer na lotnisko i wylot do Polski 

 

 

 

Nabór do udziału w Misji zostanie uruchomiony 27 stycznia 2020 roku i będzie trwał do 28 lutego 2020 

roku do godziny 23:59. 

 

Liczba miejsc dla Uczestników Misji jest ograniczona.  

 

Całościowy przewidywany koszt uczestnictwa w Misji dla 1 Uczestnika – 9 340,00 PLN netto 

zawierający: przelot, zakwaterowanie w hotelu w Bolonii na 4 doby, udział w Targach, udział w jednym 

dniu edukacyjnym Cosmotalks (do wyboru), udział w spotkaniach B2B z kontrahentami 

międzynarodowymi, promocja w magazynach: Export Reporter, Export Magazine i Queen Media, 

obsługa tłumaczeniowa, udział w kolacji w dniu 14 marca 2020 r. 

 

Koszt uczestnictwa w Misji bez kosztów zakwaterowania i przelotu wynosi 4 340,00 PLN netto. 

 

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli zakwalifikowanych przedsiębiorstw - Uczestników Misji 

odbędzie się w dniu 2 marca 2020 r. o godz. 10.00 w centrum Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 

123 A w Warszawie. 

 


