Cosmosprof 26 kwietnia – 2 maja 2022
Program pobytu polskiej misji gospodarczej
Wtorek 26 kwietnia 2022
15.00

Wylot z Warszawy (lotnisko Chopin) do Bolonii*

*Loty do potwierdzenia i mogą ulec jeszcze zmianie
19.00

Przylot na miejsce i transfer do hotelu oraz czas wolny

Środa 27 kwietnia 2022
8.00 – 9.00
9.30

Śniadanie w hotelu
wyjazd na konferencję i spotkania z firmami Servizi Farmacia Italia
oraz Cosmetica Italia – sala konferencyjna w hotelu lub w Bolonii

10.00 – 10.45

Spotkanie Servizi Farmacia Italia, Giuseppe Tura

11.00 – 11.30

Tematyka główna: Wprowadzenie produktu kosmetycznego na
rynek apteczny
Spotkanie z COSMETICA ITALIA, Gian Andrea Positano
Responsabile Centro Studi e Cultura d'Impresa
Włoski rynek produktów kosmetycznych – stan

11.45 - 12.30

Spotkanie z BPF Tax&Legal, Fulvio Portinari
Sposoby prowadzenia sprzedaży na rynku włoskim, Vat
tymczasowy

12.30 – 14.00

Przerwa lunchowa

15.00

Wyjazd na spotkanie z firmą Coswell S.p.A

15.30 – 17.00
17.00

Wizyta i spotkanie w firmie Coswell S.p.A.
Transfer do hotelu i czas wolny

Czwartek 28 kwietnia 2022
8.00 – 9.00
9.20
10.00 – 11.00 –
11.00 – 12.30

Śniadanie w hotelu
Transfer z hotelu na Targi Bolońskie i Cosmoprof
zwiedzanie targów
Otwarcie stoiska narodowego z uczestnictwem przedstawicieli
Konsulatu RP w Mediolanie, Ministerstwa Rozwoju i Technologii
oraz przedstawicielstwa PAIH w Mediolanie **:
1. uroczyste otwarcie
2. Prezentacja nt polskiego sektora kosmetycznego dla gości
zagranicznych – pani Blanka Chmurzyńska-Brown – Dyrektor
Generalna Polskieg Związku Przemysłu Kosmetycznego

12.30 – 14.00
14.00 – 18.00
18.00

Przerwa na lunch we własnym zakresie
Spotkania B2B zaaranżowane przez agenta włoskiego na stoisku
polskim ; kupcy włoscy i międzynarodowi część I
Transfer do hotelu i czas wolny

** - powitanie na stoisku polskim przez przedstawiciela Konsulatu RP w Mediolanie lub
PAIH możliwe w zależności od obostrzeń COVID oraz regulacji Konsulatu i PAIH
Piątek 29 kwietnia 2022
8.00 – 9.00
9.20

Śniadanie w hotelu
Transfer z hotelu na Targi Bolońskie i Cosmoprof

11.00 – 12.30 –

Prezentacja dla wystawców polskich nt warunków sprzedaży
kosmetyków na rynku włoskim – Ewa Trzcińska Prezes Izby
Biznesowej Polski we Włoszech

12.30 – 14.00

Lunch na targach we własnym zakresie

14.00 – 16.30 –

Spotkania B2B zaaranżowane przez włoskich partnerów na
stoisku polskim: kupcy włoscy i międzynarodowi część II

17.00 – 18.00
18.00

Indywidualne zwiedzanie targów
Transfer do hotelu

19.30

Transfer spod hotelu na networkingową kolację dla uczestników
misji + ewentualnie dla partnerów włoskich i zaproszonej prasy

20.00 – 23.00 –

Networkingowa kolacja dla uczestników misji + ewentualnie dla
partnerów włoskich i zaproszonej prasy
Transfer do hotelu

23.00

Sobota 30 kwietnia 2022
8.00 – 9.00
9.20

Śniadanie w hotelu
Transfer z hotelu na Targi Bolońskie i Cosmoprof

10.00 – 12.30 –
10.00 – 12.30 –

Spotkania B2B zaaranżowane przez włoskich partnerów na
stoisku polskim: kupcy włoscy i międzynarodowi część III
Równolegle możliwość uczestnictwa w Cosmotalks dla chętnych
(sesje edukacyjne do wyboru w zależności od zainteresowań
uczestników) ***

12.30 – 14.00

Lunch na targach we własnym zakresie

14.00 – 18.00 –

Indywidualne zwiedzanie targów I rozmowy handlowe na
stoiskach

18.00

Transfer do hotelu

*** Na razie nie jest pewne, czy organizator będzie organizował w ogóle Cosmotalks
w 2022 roku
Niedziela 1maja 2022
8.00 – 9.00
9.20
10.00 – 11.30

11.30 – 12.30 –

Śniadanie w hotelu
Transfer z hotelu na Targi Bolońskie i Cosmoprof
Prezentacja dla firm polskich nt. Reklamy na rynku włoskim oraz
nt opakowań kosmetycznych i regulacji z tym związanych – pani
Anna Oborska Prezes Stowarzyszenia Kosmetycznego i
Detergentowego

12.30 – 14.00

Spotkania B2B zaaranżowane przez włoskich partnerów na
stoisku polskim : kupcy włoscy i międzynarodowi część III
Lunch na targach we własnym zakresie

14.00 – 18.00 –
18.00

Zwiedzanie targów
Transfer do hotelu i dla chętnych zwiedzanie Bolonii

Poniedziałek 2 maja 2022
8.00 – 9.00
Śniadanie w hotelu
10.00
Transfer na lotnisko
13.00
Wylot do Polski
14.50
Przylot do Warszawy****

**** - układ lotów może ulec zmianie

Nabór do udziału w Misji zostanie uruchomiony 5 marca 2021 roku i będzie trwał do 14
kwietnia 2022 roku do godziny 23:59.
Liczba miejsc dla Uczestników Misji jest ograniczona.
Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli zakwalifikowanych przedsiębiorstw Uczestników Misji odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 w trybie
online.

