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Agenția Italiana pentru Comerț Exterior organizeaza Italian Beauty & Care Day la
București
Marti, 12 iunie, în sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden din București va avea loc a treia ediție a
“Italian Beauty & Care Day", organizata de catre ICE- Agenția Italiana pentru Comerț Exterior sub
patronajul Ambasadei Italiei în România. Scopul manifestarii este promovarea unui sector de excelența
Made in Italy și creșterea exporturilor de produse cosmetice italiene în România favorizând întâlnirea
dintre cererea și oferta din sector.
Vor fi prezenți importatori, distribuitori de produse cosmetice, reprezentanți ai lanțurilor farmaceutice, buyers din
rețeaua de retail, jurnaliști din presa scrisa și presa de specialitate.
Conferința va fi deschisa de catre Ambasadorul Republicii Italiene în România Excelența Sa Marco Giungi și de
catre Luca Gentile, directorul Agenției ICE Biroul din București și va continua cu o prezentare a sectorului de
cosmetica realizata de Dl Bogdan Avramescu, Business Developer la societatea de consultanța KeysFin.
Evenimentul va continua cu întâlniri B2B între cele 9 companii italiene de cosmetice și produse pentru îngrijirea
personala invitate de catre ICE și operatorii locali.
Produsele expuse vor varia de la cosmetice profesionale și de larg consum la dermatocosmetice, produse de
îngrijire personala și dispozitive medicale.
Statisticile indica faptul ca exporturile de produse cosmetice au atins în 2017 cifra de 4,7 miliarde de euro (+ 9%)
cu previziuni de a crește cu 5% în 2018.
În clasamentul țarilor partenere ale României (2017) Italia se situeaza pe locul al cincilea ca furnizor de produse
cosmetice cu o valoare de 51 de milioane de euro, în creștere cu 26,9% fața de anul precedent, ceea ce reprezinta
7% din total importurilor românești.
Festivalul Italian (28 mai - 3 iunie), organizat de catre ICE - Agenția Italiana pentru Comerț Exterior din București
sub patronajul Ambasadei Italiei și în colaborare cu Institutul Italian de Cultura reunește o serie de evenimente
dedicate promovarii produselor Made in Italy: produse cosmetice, produse alimentare și vestimentare, mobilier,
promoții în restaurantele italiene, evenimente culturale și multe altele.
Programul festivalului este disponibil pe site-ul: www.festivalitalian.ro .
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