Bringing the World
of Beauty to Africa.

Beauty West Africa is the perfect platform for
companies from across the world to meet and do
business with West Africa’s largest importers,
distributors, retailers and other stakeholders across the
billion dollar beauty sector. We are pleased to report
that we have already received feedback from exhibitors,
visitors and hosted VIP’s alike that many new orders
and partnerships were forged and concluded onsite.

ข้อมู ลการจด
ั งาน
ระยะเวลาการจด
ั งาน 20– 22 พฤศจิกายน 2562

่ ดงาน
สถานทีจั

Landmark centre, Lagos, Nigeria

ผู จ้ ด
ั งาน

BtoB Events Limited

Who Exhibits :
• Cosmetics, skin care and make up • Aesthetic surgery
• Hair, nail and salon supplies • Business solutions
• Personal care and hygiene • Perfume and fragrance
• Professional equipment and Spa • Machinery,
packaging, chemicals, ingredients and manufacturing.

รู ปแบบงาน

่ บเครืองส
่ าอางค ์
งานแสดงสินค ้านานาชาติเกียวกั

วันร ับสมัคร

้ วน
้ นต ้นไป
ตังแต่
ั นี เป็

เว็บไซต ์

http://www.beautywestafrica.com/

Who Visit :
• Salon owners • Makeup artists • Beauticians
• Aesthetic clinics • Product users • Business owners
• Distributors, importers and suppliers • Retail stores

ค่าใช้จ่าย

Shell Scheme USD 3,995.25 / 9 SQM

Over
2,800+
Attendees

1,200 sqm
Exhibition
Space

102
Exhibitors

Included: Insurance, Carpet, Walling, Electricity,
Name board, Lighting, 2 Chairs, 1 Table, Waste bin.
Exclude: Shelf

ข้อมู ลทางการตลาด
่ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ทสุ
 ไนจีเรียเป็ นประเทศทีมี
ี่ ดในแอฟริกา มีประชากรกว่า 190 ล ้านคน ถือเป็ นศูนย ์กลางของ
ภูมภ
ิ าคแอฟริกาตะวันตกและคูค
่ ้าในทวีปแอฟริกาลาดับต ้นๆ ของไทย
่
่ี ดในแอฟริกา ประชากรกว่า 1 ใน 5 ของภูมภ
 ศ ักยภาพ ไนจีเรียเป็ นตลาดสาหรบั การลงทุนทีใหญ่
ทสุ
ิ าค Sub้
Saharan Africa อยูใ่ นไนจีเรีย แนวโน้มประชากรขยายขึนร ้อยละ 2-3 ในทุกปี คาดการณ์วา่ ภายในปี ค.ศ. 2045
่ านมามีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยตัวเลข GDP สูงขึนใน
้
ประชากรไนจีเรียจะมีมากกว่าประชากรในสหร ัฐฯ และทีผ่
้
่
่
้
ทุกปี (ในขณะนี ไนจีเรียเป็ นประเทศทีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ทสุ
ี ดในแอฟ ริกา) นอกจากนี วัฒนธรรมไนจีเรียยัง
แพร่หลายและมีอท
ิ ธิพลต่อประชากรหลายประเทศในทวีปแอฟ ริกา
้
่ ชอเสี
่ื ยงด ้าน
 แม้ว่าบริษท
ั ยักษ ์ใหญ่ของโลกทังหลายจะเข
้ามายึดส่วนแบ่งตลาดไปมากแล ้ว แต่สน
ิ ค ้าไทยซึงมี
่
่
่
ผลิตภัณฑ ์เพือความงามเช่นเดียวกัน ยังคงมีโอกาสทางการตลาดสูง เนื องจากผลิตสินค ้าทีมีเอกลักษณ์ใช ้วัตถุดบ
ิ
่
่
บางส่วนเป็ นสมุนไพรตามธรรมชาติ และมีราคาทีสามารถแข่งขันได ้ โดย สินค ้าทีมีศก
ั ยภาพ ครีมบารุงผิว สบู่ ยาทา
่
เล็บ และแชมพูทมี
ี่ สส
ี น
ั และคุณภาพทีเหมาะกั
บคนผิวสีเข ้ม
ทีม
่ า http://ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/150738/150738.pdf&title=150738

BLI (Thailand) Co., Ltd. โทร 02 204 2580 -5 ต่อ 114 (คุณหยก), 115 (คุณป่ าน)
Email: aphaya@blithailand.com, coordinate10@blithailand.com

(กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)
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: We would like to

Exhibit

Visit

Company Name_____________________________________________________Product_____________________________________
Name_______________________________________________________________Position______________________________________
Address___________________________________________________________________________________________________________
Tel__________________________________________________________________ Fax__________________________________________
Email___________________________________________________Website___________________________________________________

