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Międzynarodowe Targi Kosmetyczne

China Beauty Expo 2020
PAKIET WYJAZDOWY

SHANGHAI 18.05. – 21.05.2020
Międzynarodowe Targi Kosmetyczne odbywają się w Szanghaju, Shanghai New International Exhibition Center.
Zakres tematyczny to: pielęgnacja skóry, kosmetyki do makijażu, perfumy, akcesoria do makijażu, higiena
osobista, detergenty domowe, kosmetyki naturalne i zdrowotne, franczyzy i sklepy detaliczne, importerzy, agenci i
dystrybutorzy, produkty i sprzęt kosmetyczny i spa, profesjonalny makijaż, pielęgnacja paznokci i tatuaż, produkty
i urządzenia do włosów, bielizna modelująca i bielizna, profesjonalne akcesoria kosmetyczne.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Rayfont Celebrity 4*
Obiekt Rayfont Celebrity Hotel & Apartment Shanghai znajduje się w luksusowej dzielnicy Xuhui, 15 minut
spacerem od popularnej artystycznej dzielnicy Tian Zi Fang. Przytulne pokoje w hotelu wyposażone są w
telewizor z dostępem do kanałów telewizji kablowej, minibar i zestaw do parzenia kawy i herbaty. W każdym
pokoju znajduje się łazienka z zestawem kosmetyków. Hotelowa restauracja serwuje szeroki wybór dań kuchni
chińskiej.
Świadczenia:
 4 noclegi w pokojach jedno- lub dwuosobowych
 4 śniadania
 polisa ubezpieczeniowa 30.000 EUR NNW i KL 16.000 PLN na cały okres pobytu w hotelu
 24-godzinna asysta telefoniczna pracownika Intour Polska
Koszt pakietu brutto (wszystkich wymienionych wyżej usług):

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Rayfont Celebrity 4*
490,00 PLN /os.
300,00 PLN /os.

zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
dopłata do pokoju 1-os. ze śniadaniami

Dodatkowo płatne stałe opłaty wizowe: opłata konsularna oraz opłata centrum wizowego 445,00 PLN.
W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
-

rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Lotnisko Kanton Baiyun – Warszawa,
opcjonalnie inne usługi, np. wejściówkę na targi, zapewnienie hostessy na stoisku targowym, zwiedzanie
miasta, transfery lokalne, wypożyczenie samochodu
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Intercharm w Moskwie, Beauty World Middle East w Dubaju, Cosmopack w Bolonii
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p.Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

