
 
 

Διεθνής Εμπορική Έκθεση Καλλυντικών & Προϊόντων Ομορφιάς 
 

Η beautyworld MIDDLE EAST, η μεγαλύτερη έκθεση προϊόντων ομορφιάς, ειδών περιποίησης 

μαλλιών, αρωμάτων και προϊόντων ευεξίας στη Μέση Ανατολή, θα ανοίξει τις πύλες της για 24
η 
φορά 

στις 23 - 25 Νοεμβρίου 2020, στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο του Ντουμπάι στα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα. Η beautyworld MIDDLE EAST, φέρνει κοντά διεθνείς παραγωγούς και 

χονδρέμπορους της βιομηχανίας καλλυντικών με σημαντικούς αγοραστές αλλά και διανομείς στην 

περιοχή, δίνοντάς σας τη μοναδική ευκαιρία να εισέλθετε στην ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της 

Μέσης Ανατολής.  
 

Το 2019 η beautyworld MIDDLE EAST συγκέντρωσε 1.800 εκθέτες προερχόμενους από 62 

χώρες του κόσμου, οι οποίοι παρουσίασαν νέα προϊόντα και υπηρεσίες ομορφιάς. Ανάμεσα στους 

εκθέτες συμμετείχαν και 5 ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και 1 από Κύπρο. 

 

Οι εμπορικοί επισκέπτες έφτασαν τους 40.000, ενώ ο εκθεσιακός χώρος που φιλοξένησε εκθέτες και 

επισκέπτες έφτασε τα 61.000 τμ. 
 

Εντυπωσιακή ήταν η διεθνής παρουσία! 

Η εντυπωσιακή διεθνής παρουσία υπογραμμίστηκε από τα 24 εθνικά περίπτερα, 

συμπεριλαμβανομένων των περιπτέρων από το Περού, την Παλαιστίνη και τη Ρωσία, που έκαναν για 

πρώτη φορά την εμφάνισή τους. Παράλληλα, περισσότεροι από 100 από τους εκθέτες, λανσάρουν 

ήδη προϊόντα στην αγορά ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας της Μέσης Ανατολής και της 

Αφρικής (MEA) που σύμφωνα με τους αναλυτές της Euromonitor, η αξία της θα αυξηθεί από 

32,7 δισ. δολάρια το 2017 σε 47,5 δισ. δολάρια μέχρι το 2021.  
 

Οικονομικά στοιχεία για την αγορά: 

Η αγορά προϊόντων & υπηρεσιών ομορφιάς της Σαουδικής Αραβίας εκτιμήθηκε στα 5,3 δισ. 

δολάρια το 2015, και αναμένεται ότι θα φτάσει τα 9,3 δισ. δολάρια το 2020. 

Η αγορά των αρωμάτων οδήγησε τις πωλήσεις σε Μέση Ανατολή & Αφρική στα 5.8 δισ. 

δολάρια το 2015 και αναμένεται να αγγίξουν τα 10 δισ. δολάρια το 2020.  

Η αγορά περιποίησης μαλλιών έρχεται δεύτερη (εκτιμήθηκε σε 4,2 δισ. δολάρια για το 2015) 

και ακολουθούν τα προϊόντα περιποίησης επιδερμίδας, τα προϊόντα μακιγιάζ και τα προϊόντα 

grooming για άντρες.  

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται στην 3η θέση, μετά την Σαουδική Αραβία και το 

Ιράν, με την αγορά προϊόντων ομορφιάς να αναμένεται να αγγίξει τα 2,7 δισ. δολάρια το 

2020. 
 

Για 6η χρονιά φέτος θα συνεχίσει ο ειδικός Τομέας Natural & Organic να φιλοξενεί εκθέτες οι 

οποίοι παράγουν, διανέμουν, ή εξάγουν φυσικά ή βιολογικά προϊόντα. 
 

Η beautyworld MIDDLE EAST θα δώσει σε εκθέτες και επισκέπτες την ευκαιρία να προβληθούν και 

να ενημερωθούν 

στη βάση μιας πολύ μεγάλης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών: 

Hair | Nails & Salon Supplies | Cosmetics & Skincare | Machinery, Packaging, Raw Materials 

& Contract Manufacturing | Fragrance Compounds & Finished Fragrances | Personal Care & 

Hygiene 
 
 

Ώρες λειτουργίας της beautyworld MIDDLE EAST: 23 - 25 Νοεμβρίου 2020 10.00-18.00 
 

 
 

 
Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης για Ελλάδα & Κύπρο 

Κυβέλης 3, 15344 Γέρακας 
Τηλ. 210 6410405, 210 6090525 
Φαξ. 210 6410602, 210 6090527 

www.messefrankfurt.gr 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε στο 
email: info@messefrankfurt.gr 
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