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NTRODUCTIONI
مقدمه / تعريف التجميل

نشــأت كلمــة كوزميتــك عنــد اإلغريــق وتعنــي الترتيــب والتزيــن 
تجميــل  فــن  الفرنســيين وهــو  عــن  أدق  وبعدهــا أصبــح معنــاه 

الجســم. 
وتعتبــر مســتحضرات التجميــل أحــد أهــّم الطــرق التــي تســتخدم 
ــة  ــر وســيلًة فّعال ــن بهــا، كمــا تعتب إلظهــار الجمــال مــن خــال التزّي
إلخفــاء العيــوب التــي تصيــب الوجــه مثــل البثــور والتلــّون وغيرهــا 

مــن مشــاكل الوجــه المتعــددة.

The word cosmetic first originated from the Greeks, 
which meant to order or adorn then reappeared in 
French as the art of beautifying the body. 
Cosmetics are substances or products used to 
enhance or alter the appearance of the face or 
fragrance and texture of the body.
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COSMETICA EXPOWHY
الهدف من اقامة المعرض

قطــاع مســتحضرات وأدوات التجميــل يعتبــر مــن القطاعــات المرغوبــة بالكويت 
ونــرى ذلــك مــن خــال االنتشــار الكبيــر لمنتجــات التجميــل المحليــة والعالميــة 

ووجــود أحــدث تقنيــات  التجميــل. 
وهــذا يبــرز مــدى اهتمــام المــرأة بالجمــال واطاعهــا علــى أحــدث أســاليب 
ومنتجــات التجميــل بالكويــت. ومــن هــذا المنطلــق نأتــي بمعــرض بكوزميتــكا 

التجميــل. وأدوات  لمســتحضرات 

Cosmetics sector is one of the desired sectors in Kuwait 
this can be illustrated through the large spread of local and 
international cosmetic brands and the presence of the latest 
cosmetic technology.
This highlights the extent to which women are interested in 
beauty and are familiar with the latest styles and beauty 
products in Kuwait.
From this point of view, we come to Kosmetka exhibition for 
cosmetics and cosmetics
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BENEFITS FROM COSMETICAWHO
جميع قطاعات التجميل مثال:

المكياج

منتجات عنابة بالبشرة

منتجات عناية بالشعر

منتجات عناية بالجسم

العدسات

عيادات التجميل

مستحضرات التجميل للعناية الخاصة

القطاعات التي يخدمها المعرض

Companies in the field of:

Makeup

Skin care products 

Hair care products

Body care products

Lenses

Cosmetic clinics

Special purpose cosmetics 
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XHIBITION FLOOR PLANE
مخطط المعرض - فندق ومنتجع الجميرا
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EXHIBITWHY مميزات المشاركة بالمعرض

عزز عالمتك التجارية

حملة تسويقية مستهدفة 

خلق عالقات وفرص مع الجمهور

فرصة فريدة إلطالق منتجاتك

انشأ قاعدة بيانات خاصة بك للمشترين المتفانين

Raise your company profile

Highly targeted marketing

Generate quality leads

Unique chance to launch your products

Create your own customer database

شارك في كوزميتكا

مساحة 9 متر مربع
نصف صفحه 

في دليل المعرض

Exhibit in Cosmetica        1000 KD

9 Sq. Meters (3x3)
Half A4 page 
in Event Directory
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S
موقع مميز

صفحة اعالنية في دليل المعرض

عرض شعار الشركة في كل اعالنات المعرض 

Premium Location
 
One A4 Page in event directory 

Logo on all Expo Advertisement materials 

3000 K.D.

www.CosmeticaKw.com 
Cosmetica.kw
Info@cosmeticakw.com
Tel : (+965) 22491622
Fax: (+965) 22491600
Mobile: (+965) 99911014

PONSORSHIPS

To contact usFor more information please contact:

Scan the code

 BE A SPONSORالرعاية


