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Ogólnopolskie badanie rynku kosmetyki
profesjonalnej 2014 producenci, dystrybutorzy i
hurtownie

Zapraszamy do udziału w badaniu rynku profesjonalnych
produktów i usług kosmetycznych.
Państwa udział jest dla nas ważny.
Weź udział w badaniu i poznaj trendy na rynku!
Szanowni Państwo,
Beauty Business Partner Sp. z o. o. (dawniej Estetica Polska Sp. z o.
o.) ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w
ogólnopolskim badaniu profesjonalnego rynku
KOSMETYCZNEGO.
Celem badania jest zmierzenie wartości rynku, identyfikacja
najpopularniejszych marek, które na nim występują, odkrycie
najnowszych trendów i kierunków w jakich rozwijać się
będzie branża kosmetyczna w najbliższych latach. Planujemy
prowadzić te badania cyklicznie, raz w roku tak aby móc
porównywać wyniki i monitorować wszelkie zmiany na rynku.
Głęboko wierzymy, że dostarczana wiedza o rynku przyczyni się do
jego szybszego rozwoju w kierunkach, jakich oczekuje klient.
Tym samym przyczyni się do wzrostu profesjonalizmu świadczonych
usług, pomoże w wyborze właściwych strategii i w efekcie
zwiększenia przychodów.
Projekt rozwinąć możemy wyłącznie z Państwem, gronem ekspertów
i najwyższej klasy profesjonalistów branżowych. Gorąco zachęcamy
do wypełnienia ankiet do dnia 31 marca 2014 roku oraz do
zgłaszania wszelkich uwag, które przyczynić się mogą do
podniesienia jakości zbieranych danych.
Jednocześnie zapewniamy, iż zgromadzone dane będą użyte
wyłącznie w celach statystycznych
a dane dotyczące poszczególnych firm nie będą
przekazywane innym podmiotom.
Wyniki badania zostaną zaprezentowane podczas
III KONGRESU BIZNES W BRANŻY HAIR, BEAUTY I SPA
GABINET KOSMETYCZNY XXI WEKU
w Poznaniu w dniach 26-17 kwietnia br.
Jest nam również miło poinformować, że przygotowaliśmy dla
wszystkich Państwa, którzy wezmą udział w badaniu nagrody. Są to
25% upustu na zakup raportu dla
producentów/dystrybutorów (rynek kosmetyczny) lub
bezpłatne zaproszenie na III KONGRES BIZNESU W BRANŻY
HAIR, BEAUTY I SPA w Poznaniu.
Korzystanie z artykułów publikowanych w portalu artofbeauty.com.pl dla celów komercyjnych bądź dokonywanie ich
opracowań wymaga zgody wydawcy - spółki Estetica Polska. W tym celu prosimy o kontakt z Ewą Cesarz,
e.cesarz@esteticapolska.pl
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EWA CESARZ
ANNA DANYLCZENKO
Prezes Zarządu
Dyrektor Działu Badań

Anna Danylczenko
Dyrektor Działy Badań BEAUTY BUSINESS PARTNER Sp. z o.o.
Absolwentka MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego, filologii
romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, Nauk Politycznych na
Uniwersytecie Montesquieu w Bordeaux (specjalizacja: marketing
publiczny i stosunki międzynarodowe), a także studiów
podyplomowych w Instytucie Nauk Politycznych w Bordeaux
(specjalizacja: marketing publiczny).
Doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu zdobywała kolejno:
we Francji w firmie DIBS, zajmującej się doradztwem w dziedzinie
badań marketingowych i marketingu strategicznego na rynkach B2B,
a następnie w Polsce: w wydawnictwie Migut Media - jako dyrektor ds.
badań, w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych jako dyrektor
w pionie badań, rozwoju i nowych produktów, ostatnio członek
zarządu i dyrektor programowy w Wydawnictwie Szkolnym PWN.
Kontakt: a.danylczenko@esteticapolska.pl
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