Dowiedz się jak podbić rynki w Azji i zachować pozycję w
Rosji
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7-8 października odbędzie się konferencja Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego na
temat rynków eksportowych: rosyjskiego i krajów azjatyckich. – Rosja jest naszym drugim
rynkiem eksportowym i jego utrata byłaby niezwykle dotkliwa. Natomiast Azja dla
przedsiębiorców z branży kosmetycznej to wciąż ziemia obiecana – mówi Blanka
Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna PZPK.
Rosja i kraje azjatyckie są dla polskich firm kosmetyczne interesujące ze względu na liczbę
odbiorców, zróżnicowane potrzeby konsumentów, niesłabnący popyt na produkty made in EU. –
Istnieją jednak różnice, a nawet bariery, które trzeba sprawnie pokonać, by utrzymać kurs na sukces
– mówi Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna PZPK. Dlatego organizacja przygotowała
spotkanie dla polskich producentów kosmetyków, którzy planują wejście na rynek rosyjski – temu
kierunkowi będzie poświęcony pierwszy dzień Międzynarodowego Forum Kosmetycznego – oraz do
krajów Dalekiego Wschodu, które przybliżą autorzy prezentacji podczas drugiego dnia.
– Za niespełna cztery miesiące Federacja Rosyjska wprowadzi nowy system identyfikacji produktów
w łańcuchu dostaw. Oceniamy, że będzie on przeszkodą w dotarciu z towarami eksportowymi na

rynek rosyjski. Jeśli producenci nie będą gotowi spełnić wymogów nowych regulacji, ich produkty
mogą z dnia na dzień zniknąć z półek sklepów od Kaliningradu po Kamczatkę. Dla firm branży
kosmetycznej w Polsce, dla której Rosja jest drugim rynkiem eksportowym, byłoby to niezwykle
dotkliwe – zwraca uwagę Blanka Chmurzyńska-Brown.
Podczas konferencji eksperci opowiedzą jak przygotować się do wdrożenia nowego systemu track &
trace – omówią nową regulację, pokażą praktyczne możliwości wdrożenia systemu, zaprezentują
realne rozwiązania i urządzenia, a także wskażą prawne zagrożenia, z którymi mogą się spotkać
producenci, eksporterzy czy dystrybutorzy kosmetyków.
Drugi dzień konferencji będzie poświęcony rynkom dalekowschodnim. W jaki sposób podbić rynek
chiński opowiedzą przedsiębiorcy od lat z sukcesem prowadzący interesy w Państwie Środka,
przedstawiciele podmiotów wspierających przedsiębiorców w wejściu i utrzymaniu się na tym
gigantycznym rynku oraz analitycy trendów. Przedstawią też regulacje prawne które wywierają
wpływ na sektor kosmetyczny w Korei, Wietnamie i Tajlandii. Podpowiedzą w jaki sposób podejść do
wciąż egzotycznego dla polskich firm zagadnienia kosmetyków halal eksportowanych do Indonezji.
Z programem konferencji można zapoznać się TUTAJ
Rejestracja na 2. Międzynarodowe Forum Kosmetyczne możliwa jest przez stronę PZPK.
„Wiadomości Kosmetyczne” są patronem medialnym wydarzenia.
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