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TỔNG KẾT
TRIỂN LÃM

Triển lãm thương mại hàng đầu
và lâu đời nhất ngành Làm đẹp tại Việt Nam

THÁNG 8 2022
Trung tâm Hội chợ & Triển lãm 
Sài Gòn (SECC)
Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
9:00 - 17:00



Tổng quan

Đánh dấu sự trở lại sau 2 năm vắng bóng, hai triển lãm quy mô lớn tại Việt Nam VietBeauty và Cosmobeaute đã 
đạt được thành công rực rỡ trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 
TP. Hồ Chí Minh, đầu mối kinh tế và là thành phố lớn nhất Việt Nam. Triển lãm đã thu hút gần 150 doanh nghiệp 

Ngày : 24-26 tháng 8 năm 2022
Thời gian : Từ 9:00 - 17:00
Địa điểm : Trung tâm Hội chợ & Triển
  lãm Sài Gòn (SECC), Tp.Hồ Chí Minh,
  Việt Nam

Tổng diện tích triển lãm:
4,400 m2

Doanh nghiệp tham gia
trưng bày: 145 doanh nghiệp
với hơn 550 Thương hiệu làm đẹp

Số lượng khách
tham quan: 6,404

Hosted VIP Buyer:
Gần 200 Người mua
Doanh nghiệp (B2B Buyer)

Số cuộc họp B2B:
Hơn 2000 cuộc họp
B2B diễn ra tại triển lãm

Tổng số khu gian
hàng : 4

Tổng số quốc gia / vùng
lãnh thổ đến tham
quan triển lãm : 26

trưng bày đến từ 24 quốc gia và 6404 khách tham quan 
thương mại. Vietbeauty x Cosmobeaute chính là sự kiện 
uy tín và lâu đời trong ngành mỹ phẩm, không chỉ là một 
diễn đàn chuyên nghiệp nhằm mục đích kết nối các nhà 
trưng bày triển lãm và Người mua thương mại (B2B 
Buyer) thuộc các lĩnh vực nhập khẩu, nhà phân phối, nhà 
bán lẻ, doanh nghiệp thương mại điện tử và các nhà đầu 
tư tiềm năng trong lĩnh vực làm đẹp trong nước và quốc 
tế, đồng thời mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa cho các 
doanh nghiệp và chuyên gia ngành làm đẹp.



Thống kê Người mua B2B
và Khách tham quan

Từ các quốc gia / khu vực
(Các quốc gia đến tham quan nhiều nhất)

Lĩnh vực quan tâm của
Người mua B2B và Khách tham quan

Lĩnh vực hoạt động của Người mua B2B
và Khách tham quan

Mục tiêu của Người mua B2B và
Khách tham quan triển lãm

Nhà phân phối và  Nhà phân phối & nhập khẩu độc quyền- Mỹ 
phẩm / Chăm sóc da / Chăm sóc cá nhân / Trang điểm  

Thẩm mỹ viện, Spa, Học viện làm đẹp và Phòng khám
thẩm mỹ  

Nhà phân phối - Thiết bị cho spa / TMV  

Đại lý si lẻ/ Cửa hàng mỹ phẩm/
Trung tâm thương mại

Nhà sản xuất và Dịch vụ Gia công OEM/ODM ngành làm đẹp  

Trung tâm chăm sóc tóc

Trung tâm chăm sóc móng  

Nhà thuốc

Khách sạn

Khác

 Tìm kiếm các thương hiệu và sản phẩm mới để nhập khẩu, phân phối

Tìm kiếm dịch vụ gia công OEM/ODM, bao bì hoặc các nhà cung cấp khác

 Tìm kiếm công nghệ và giải pháp mới

Tìm kiếm các sản phẩm có đơn đặt hàng nhỏ

Thu thập thông tin & xu hướng thị trường

Cân nhắc tham gia gian hàng triển lãm vào năm 2023

 Khác

Chăm sóc da & chăm sóc cá nhân

Thực phẩm chức năng/Vitamin/ Sản phẩm Natural & organic

Mỹ phẩm & Sản phẩm nước hoa

Gia công OEM/ODM mỹ phẩm và Thành phần & công thức

Trang điểm và dụng cụ

Sản phẩm/ thiết bị cho Spa & TMV

Thiết bị chăm sóc cá nhân

Chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em

Sản phẩm làm đẹp dành cho nam

Sản phẩm & thiết bị làm đẹp y tế

 Bao bì

 Máy móc cho sản xuất

Sản phẩm & phụ kiện làm móng

Sản phẩm/ thiết bị cho salon tóc

 Khác

44,39%

19.57%

22.44%

14.03%

31.22%

7.41%

5.33%

Việt Nam

Trung Quốc
Singapore

Cambodia

Khác ( Úc, Hồng Kông, Nga, Đài Loan, Canada, Ý, Malaysia, Indonesia, Israel,
Hà Lan, New Zealand, OMAN, Qatar, Tây Ban Nha, UAE, Anh và Mỹ)

Hàn Quốc
Nhật Bản

Thái Lan
Ấn Độ

19.62%
17.56%
15.90%
15.72%
13.19%

4.41%
4.36%
1.52%
1.05%
6.68%

Tổng số lượng khách tham quan
và Người mua B2B: 6,404

23.93%

11.85%

11.74%

9.78%

8.79%

6.48%

5.42%

3.81%

3.43%

3.30%

2.90%

2.77%

2.39%

2.16%

1.26%



Mức độ hài lòng của Người mua
B2B và Khách tham quan

Cảm nhận của Người mua B2B
và Khách tham quan

Visitor Testimonial

86%
Hài lòng về trải nghiệm tại
Vietbeauty x Cosmobeaute 2022

88%
Tiếp tục tham dự
VIETBEAUTY x COSMOBEAUTE 2023

89%
Sẵn sàng giới thiệu triển lãm
này đến bạn bè & đồng nghiệp

88%
Hài lòng với chương trình hội
thảo tại triển lãm

Tôi đến đây để xem tất cả các sản 
phẩm tiềm năng trong sự kiện này 
và chúng tôi phải tìm ra sản phẩm 
phù hợp với thị trường Việt Nam. Sự 
kiện này thực sự rất tốt, tại đây 
cũng có sản phẩm tuyệt vời, đặc 
biệt là sản phẩm của Hàn Quốc rất 
tốt cho thị trường Việt Nam vì người 
Việt Nam yêu thích sản phẩm của 
Hàn Quốc. Từ công ty của tôi và vị 
trí của tôi, thật hân hạnh khi ở đây. 
Ngoài ra công tác tổ chức cũng rất 
tốt, tôi không có gì phải phàn nàn.

 
Adrien Ecombat 
International Purchasing Manager
Buy2Sell Company

Cảm ơn ban tổ chức tại Informa 
Markets đã tạo nên sự thành công 
năm nay của Vietbeauty & 
Cosmobeaute Vietnam show tại 
thành phố Hồ Chí Minh. Sự trở lại 
của sự kiện sau mấy năm đại dịch là 
điều rất tuyệt vời. Chúng tôi đã tìm 
thấy một số lượng lớn các thương 
hiệu và đối tác mới để giới thiệu tại 
thị trường Việt Nam và Myanmar. 
Các chủ sở hữu thương hiệu và nhà 
sản xuất sẵn sàng dành thời gian 
cho chúng tôi để cùng nhau tạo nên 
sự khác biệt. 

Ian Macdonald
CEO
MEDiCARE

Thật tuyệt vời khi thấy tốc độ đổi 
mới ngành mỹ phẩm tại Việt Nam. 
Tôi tham gia triển lãm thương mại 
này hàng năm, và mỗi năm có một 
cái gì đó mới trên thị trường. Điều đó 
thật tuyệt vời. Tôi thích nó, và tôi sẽ 
ghé thăm lại vào năm sau!

Dr. Thomas Remy
Managing Director
M2M Medical

Tổng số lượng khách tham quan
và Người mua B2B: 6,404



Chăm sóc da & chăm sóc cá nhân 29.30%

Gia công OEM/ODM  15.92%

Mỹ phẩm & Sản phẩm nước hoa 8.28%

Thực phẩm bổ sung/ Thực phẩm chức năng/Vitamin/ 8.28%

Sản phẩm & thiết bị làm đẹp y tế 7.64%

Học viện làm đẹp 7.01%

Sản phẩm/ Thiết bị cho Spa và Trung tâm làm đẹp 6.37%

Thống kê Hồ sơ Nhà triển lãm

Ngành nghề kinh doanh chính
của Doanh nghiệp trưng bày

Máy móc chăm sóc cá nhân 4.46%

Thành phần & công thức 3.18%

Sản phẩm Natural & organic 3.18%

Sản phẩm & phụ kiện làm móng 2.55%

Sản phẩm/ thiết bị cho salon tóc 2.55%

Máy móc cho sản xuất mỹ phẩm 0.64%

Khác 0.64%

Từ các quốc gia /
vùng lãnh thổ 

Úc
Trung Quốc
Ai Cập
Pháp

Hồng Kông
Ấn Độ
Ý
Nhật Bản

Hàn Quốc
Malaysia
Newzeland
Ba Lan

Thái Lan
Việt Nam

Cảm nhận của Doanh nghiệp trưng bày

Đây là lần thứ 4 công ty PPL đã tham gia vào chương 
trình triển lãm của VietBeauty. Sự kiện đã quy tụ rất 
nhiều những công ty và thương hiệu từ rất nhiều quốc 
gia trong ngành làm đẹp điều đó làm cho tôi rất ấn 
tượng. Công ty của chúng tôi năm nay đã đầu tư rất 
chỉnh chu và vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương 
trình trong năm tới. 

Trần Thị Hướng Nghiệp
Business manager
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và
Phát triển PPL - Việt Nam

Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Việt Nam và đây là 
triển lãm đầu tiên chúng tôi nhắm đến ở nước ngoài. 
Triển lãm này rất lớn so với những gì tôi mong đợi. 
Khách tham quan đến từ nhiều quốc gia khác nhau 
nên tôi rất lo lắng nhưng họ rất tử tế nên tôi có thể 
hòa mình vào không khí triển lãm lần này. Hơn thế 
nữa chúng tôi sẽ tham gia vào triển lãm năm sau.

WooJin Park 
Manager 
Nature Botanics Co.,LTD | Korea

Lần triển lãm này, chúng tôi đến đây để tìm kiếm cơ 
hội tại thị trường Việt Nam Trên thực tế, chúng tôi đã 
mang đến đa dạng các loại mỹ phẩm khác nhau. Bởi 
vì tôi tin rằng đất nước này có một thị trường tiêu 
dùng lớn, vì vậy tôi hy vọng mọi người sẽ yêu thích nó 
và tôi có thể tìm kiếm cơ hội ở đất nước này.

Totaro Kalafchi 
CEO 
SINAC Inc | Japan

Đây là lần thứ hai chúng tôi tham gia triển lãm 
VietBeauty vì chúng tôi đã đạt được kết quả tốt so với 
lần trước. Năm nay, chúng tôi đến VietBeauty để giới 
thiệu sản phẩm làm đẹp từ New Zealand, chúng tôi 
cũng muốn giới thiệu sản phẩm làm đẹp từ chính đất 
nước New Zealand đến Việt Nam. Cảm ơn VietBeauty 
đã diển ra và cho chúng tôi cơ hội mới và hy vọng 
rằng chúng ta sẽ có một kết quả tốt từ VietBeauty 
2022
 
Tien Nguyen 
Marketing & Sale 
Alpha Laboratories | New Zealand

Hôm nay chúng tôi đang tham dự rất nhiều hoạt 
động dành cho nhà triển lãm và điều này thực sự 
tuyệt vời. Chúng tôi được đón tiếp rất nhiều khách 
hàng từ khắp nơi trên thế giới và có thể tìm thấy 
nhiều khách hàng Châu Á quan tâm đến sản phẩm 
của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng
với kết quả của cuộc triển lãm này.
 
Đoàn Thị Hạnh
General Director 
Pro Labo Vietnam (on behalf of
Pro Labo Holdings Co., Ltd. Japan)
Vietnam

Đây là lần đầu tiên chúng tôi triển lãm tại Việt Nam, 
và chúng tôi thực sự rất thích! Chúng tôi hy vọng 
những điều tốt nhất ở đây vì đây là một thị trường rất 
quan trọng đối với chúng tôi. Cảm ơn bạn! 

Klaudia Twardosz 
Export Specialist 
Paese Cosmetics | Poland

Tổng số lượng khách tham quan
và Người mua B2B: 6,404



Hoạt động nổi bật

Khảo sát Doanh nghiệp trưng bày /
Khách tham quan/ Người mua B2B

Mức độ hài lòng của Doanh
nghiệp trưng bày

Mục tiêu của nhà triển lãm

Lễ khai mạc Livestreaming và giao lưu cùng
Call me Duy
( Quán quân KOC Việt Nam 2022)

Chương trình hội thảo

Trình diễn demo trực tiếp sản
phẩm trên sân khấu

Phiên Livestream sản phẩm nổi bật Chương trình B2B Buyer - Kết nối giao
thương Người mua và Người bán

80.07% 78.98% 76.48% 76.09% 41.50%

Hài lòng về trải nghiệm tại
Vietbeauty x Cosmobeaute 2022

Gặp gỡ đối tác tiềm
năng/ Buyers

Mở rộng/ xây dựng
mối quan hệ với

đối tác mới
Có nhiều khách đến

tham quan gian hàng
Giới thiệu dịch vụ/

sản phẩm mới và Xây
dựng thương hiệu

Thu thập thông tin
thị trường từ các hội

thảo tại triển lãm/khách hàng

81% Sẵn sàng giới thiệu triển
lãm này đến bạn bè & đồng nghiệp90%

Thị trường đã thay đổi rất nhiều sau một khoảng thời gian dài 
chống chọi với đại dịch. Xu hướng mua hàng của người tiêu 
dùng phần lớn đã chuyển sang mua hàng trực tuyến với sự 
phát triển vượt bậc được ghi nhận trong lĩnh vực thương mại 
điện tử.

Do đó, trong khuôn khổ Triển lãm chuyên ngành làm đẹp 
VietBeauty & Cosmobeauté Vietnam 2022 ngoài chương trình 
tham quan, tìm nguồn hàng chính hãng uy tín, ban tổ chức 
còn tổ chức những hội thảo chuyên đề nhằm mang đến 
những giải pháp chiến lược và cập nhật kiến thức, thông tin 
thị trường giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề nêu trên 
cùng các diễn giả khách mời đến từ MEDiCARE, Nielsen IQ, 
Haravan, TikTok, Vibula, Soclive và Meiyume.

Các chuyên gia làm đẹp demo trực tiếp các sản phẩm, 
công nghệ mới nhất trên sân khấu.

VietBeauty & Cosmobeauté Vietnam 2022 chính thức khai 
mạc có sự tham gia của các khách mời danh dự, các nhà 
triển lãm, sự hỗ trợ của các đối tác, hiệp hội, đại lý quốc tế 
và các đơn vị truyền thông.

Beauté Meeting- VIP BUYER programme là chương trình 
kết nối kinh doanh tìm nguồn hàng ngành làm đẹp 
(Match-Making) thông qua các cuộc meeting 1:1 giúp kết 
nối các nhà trưng bày (Seller) và người mua B2B (B2B 
Buyer) thuộc các lĩnh vực nhập khẩu, nhà phân phối, nhà 
bán lẻ, doanh nghiệp thương mại điện tử và các nhà đầu tư 
tiềm năng trong lĩnh vực làm đẹp trong và ngoài nước.

Lần đầu tiên tại VietBeauty & Cosmobeauté Vietnam 2022 có 
chương trình livestream tạo cơ hội tương tác với khán giả 
trong nước và trên toàn cầu trong thời gian phát trực tiếp 
thông qua các video trực tiếp.

Tổng số lượng khách tham quan
và Người mua B2B: 6,404



Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Quốc tế
INFORMA MARKETS MALAYSIA SDN. BHD.
Suite 5-01, Level 5, Sunway VISIO Tower, Lingkaran SV,
Sunway Velocity, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia.

Sharon Siak
T: +(603) 9771 2688
F: +(603) 9771 2799
E: sharon.siak@informa.com

Việt Nam
INFORMA MARKETS VIETNAM
17-17A-19 Ton That Tung, Pham Ngu Lao Ward,
District 1, HCMC, Vietnam

Ms. Emily Pham
E: Phuong.pham@informa.com  
T: +8428 36222 588  ext 149
M: +84 987 638 961  

www.cosmobeauteasia.com/vietnam Cosmobeauteviet

Alessandra Allegri
T: +39.02.796.420
F: +39.02.795.036
E: international@bolognafiere.it

Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông, Châu Mỹ

Theo dõi chúng tôi để cập
nhật các tin tức mới nhất! www.vietbeautyshow.com

Beauty E-markets Community: https://beauty.imv-emarket.com

Vietbeautyshow

Nhà Triển lãm A, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC),
Tp.Hồ Chí Minh | Từ 9:00 - 17:00

27-29 
THÁNG 7, 2023

Triển lãm Thương mại hàng
đầu và lâu đời nhất ngành
làm đẹp tại Việt Nam


