Taiwan Beauty International Show: Naturalne kosmetyki
jednym z głównych trendów
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Już 19 września w Tajwanie rozpoczną się targi kosmetyczne Taiwan Beauty International
Show, organizowane przez Tajwańską Radę Rozwoju Handlu Zewnętrznego (TAITRA). To
wydarzenie B2B przeznaczone dla przedsiębiorców działających w branży kosmetycznej.
Motywem przewodnim tegorocznych targów będą trendy w pielęgnacji skóry, a szczególnie
bezpieczeństwo i naturalne pochodzenie składników.
Każdego dnia rosną obawy konsumentów o bezpieczeństwo żywności i zanieczyszczenie środowiska.
Również coraz częściej pojawiają się pytania o to, czy składniki produktów do pielęgnacji skóry i
urody są bezpieczne i naturalne.
Na te potrzeby będą odpowiadały tegoroczne targi Taiwan Beauty International Show
na Tajwanie, organizowane przez Tajwańską Radę Rozwoju Handlu Zewnętrznego (TAITRA).
Odbędą się one w Taipei World Trade Centre Exhibition Hall Area D, od 19 września do 21
września 2019. W delegacji zagranicznych dziennikarzy, którzy odwiedzą targi w Chinach i
spotkają się z lokalnymi producentami kosmetyków, znajdzie się także Joanna Rokicka z
„Wiadomości Kosmetycznych”.
W czerwcu tego roku TAITRA rozpoczęła współpracę z pierwszą tajwańską stroną internetową
poświęconą kobietom – Womany. Na portalu została przeprowadzona ankieta Women’s Beauty
Consumption wśród kobiet w wieku 20-45 lat dotycząca czynników, które decydują o wyborze danej
marki kosmetyków oraz konkretnego produktu do pielęgnacji skóry.

Aż 48 proc. respondentek stwierdziło, że kluczowe dla nich jest to, czy marka używa bezpiecznych
kosmetyków. W następnej kolejności istotne było to, czy marka została polecona przez bliską osobę.
Blisko 500 respondentek stwierdziło, że naturalne składniki przyciągają uwagę konsumentów do
danej marki i produktu. To, zdaniem organizatorów targów, odzwierciedla bieżące, silne trendy w
projektowaniu kosmetyków – naturalne składniki w kompozycjach i zrównoważony rozwój firm.
Z tych powodów tegoroczna edycja targów Taiwan Beauty International Show zgromadziła
wielu producentów, którzy w swoich produktach używają bezpiecznych, naturalnych
składników.

Zaplanowano też wydarzenia, które mają pomóc konsumentom dowiedzieć się jak najwięcej o
kosmetykach i ich składnikach, a szczególnie o tych pozyskiwanych z natury. Wśród tych działań jest
konkurs organizowany przez HonorChem – jedną z wiodących firm na Tajwanie dostarczających
najwyższej jakości składniki kosmetyków spełniające międzynarodowe standardy. HonorChem
wręczy nagrodę SMILE UP Eco-Cosme producentom kosmetyków biorąc pod uwagę zrównoważone
składniki, innowacyjne laboratoria oraz kosmetyki przyjazne dla środowiska. Ponadto, w dniach
20–21 września, HonorChem organizuje Ingredient Forum, na którym objaśnione zostaną dogłębnie
kwestie naturalnych składników i innowacyjnych laboratoriów.
Do udziału w tegorocznych targach zostały zaproszone innowacyjne start-upy. Jednym z tych
jest rodzinna firma Amira, która wykorzystuje importowane składniki z europejskim certyfikatem
Eurocert do produkcji kosmetyków do pielęgnacji skóry wrażliwej, dla niemowląt i kobiet w ciąży.
Kosmetyki Blueseeds są tworzone przy użyciu olejków eterycznych pochodzących z wanilii i innych
roślin uprawianych metodami naturalnymi. Również produkowane przez nich produkty do
demakijażu są w pełni bezpieczne dla środowiska.
Kolejna firma, One Day Bio, posiada europejski certyfikat organiczności Cosmos Organic wydawany
przez Cosmébio. To zaprojektowany na Tajwanie francuski producent oryginalnego wyposażenia,
który produkuje kosmetyki pielęgnacyjne do skóry. Z kolei firma Infante używa do produkcji
naturalnych olejków eterycznych i zaprezentuje gamę kosmetyków do pielęgnacji włosów. To tyko
przykłady. Goście spotkają na wrześniowych targach szereg producentów specjalizujących się w
naturalnych i organicznych kosmetykach.

Tegoroczna wystawa będzie podzielona na pięć głównych obszarów wystawowych: Taiwan Beauty
Power, Gadżety kosmetyczne, czyli zestawy makijażowe, akcesoria, produkty do pielęgnacji

paznokci, Trendy w modzie, Urok egzotyki czyli pawilony narodowe Indonezji, Indii, Izraela,
Nowej Zelandii, Australii, Brazylii, krajów Europy Wschodniej oraz produktów kosmetycznych halal i
Pawilon start-upów, czyli firm założonych po 1 stycznia 2015 roku.
Taiwan Beauty International Show to platforma dla tajwańskich przedsiębiorstw zajmujących się
kosmetykami, umożliwiająca nawiązanie kontaktów z międzynarodowymi kontrahentami.
Więcej informacji oraz rejestracja dla polskich firm zainteresowanych udziałem w targach znajduje
się na stronie https://www.beautytw.com.tw/en_US/index.html
O TAITRA
Założona w 1970 roku TAITRA jest wiodącą organizacją non-profit promującą handel na Tajwanie.
Sponsorowana przez rząd i organizacje branżowe, pomaga przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich
globalnego zasięgu. Ma siedzibę w Tajpej i zespół 1300 specjalistów - prowadzi pięć lokalnych biur w
Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan i Kaohsiung, a także 60 oddziałów na całym świecie. Wraz z
Taipei World Trade Center (TWTC) i Taiwan Trade Center (TTC), TAITRA stworzyła globalną sieć
zajmującą się promocją handlu światowego.
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