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BEAUTYEURASIA HAKKINDA
ABOUT BEAUTYEURASIA

16. Uluslararası  Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı - BeautyEurasia,  
12 ülkeden 182 firmayı, 88 ülkeden gelen 11.623 profesyonel ziyaretçiyle 
buluşturdu. Güzellik sektörünün uluslararası buluşma noktası olan fuar,  bu 
yıl ilk defa Ticaret Bakanlığı desteğini aldı.  Geçen yıla göre yeni ziyaretçi 
sayısı %62 artıran BeautyEurasia, iş ve iş birliği fırsatları sunarken sektör 
liderlerinin en yeni ürünlerine de ev sahipliği yaptı.

16th International Cosmetics, Beauty, Hair Exhibition - BeautyEurasia, 
brought 182 exhibitor companies from 12 countries together with 11,623 
professional visitors from 88 countries. The exhibition, which serves as an 
international meeting point for the beauty industry, received the support of 
the Ministry of Trade for the first time this year. The number of new visitors 
increased by 62% compared to previous year, BeautyEurasia offered 
numerous business and collaboration opportunities and hosted the latest 
products of industry leaders.

182 katılımcı
exhibitors

12 ülke
countries

11.623
toplam ziyaretçi

total visitors

2.441 
88 ülke

countries

yabancı ziyaretçi
international visitors

8.400 m2/sqm
toplam alan
total area

ACİL DURUM TOPLANMA ALANI
EMERGENCY ASSEMBLY AREA

GENEL BİLGİLER

Fuar Alanı Hakkında
IFM - Istanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy Mah.  

Atatürk Cad. No: 5/5, Bakırköy, 34149 İstanbul, TÜRKİYE

  (Çarşamba - Cuma)
 

 

Fuar Alanı Genel Plan 

Otopark Alanı
• Salon içlerine ve acil çıkışların önlerine araçların park edilmesi kesinlikle yasaktır.

• Yükleme ve/veya boşaltma işlemleri sadece belirlenen alanlarda ve en kısa sürede yapılmalıdır. 

• Yükleme ve/veya boşaltma işlemleri sırasında araçları başı boş bırakmak ya da terk etmek kesinlikle yasaktır.

• Kullanılacak olan otopark alanını Genel Plan üzerinde görebilirsiniz.

Acil bir durum halinde; HYVE BEAUTY FUARCILIK, polis ve itfaiye yardımıyla, belirli alanları ya da bütün fuar alanını tahliye 
etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Katılımcılar, anons sistemi veya yetkili personel aracılığıyla yapılan yönlendir
melere uymak zorundadır.

Kurulum, fuar ve söküm süreçlerinde acil çıkış kapılarının önlerine hiçbir şekilde malzeme bırakılamaz.

Acil Tahliye için kullanılacak çıkışları ve toplanma alanını “Fuar Alanı Genel Plan” üzerinde görebilirsiniz.

Şehir Merkezi / City Center
Ankara Yönü / Route

Havalimanı / Airport
Yeşilköy Yönü / Route

9

11

10 FUAYE 
FOYER

SALON HALL SALON HALL

ANA GİRİŞ
ENTRANCE

ÇIKIŞ / EXIT

ACİL 
TOPLANMA

ALANI
EMERGENCY 
 ASSEMBLY 

POINTS

SALON 
HALL
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Toplam Katılımcı Dağılımı 
Distribution of Total Exhibitors

182 12katılımcı
exhibitors

katılımcı ülke
countries

Türkiye / Turkey 157 86%

Kore Cumhuriyeti / Korea, Republic of 12 7%

Bulgaristan / Bulgaria 3 2%

Rusya / Russian Federation 2 1%

Hindistan / India 1 1%

Peru / Peru 1 1%

Endonezya / Indonesia 1 1%

Slovakya / Slovakia 1 1%

Almanya / Germany 1 1%

Ukrayna / Ukraine 1 1%

Macaristan / Hungary 1 1%

Pakistan / Pakistan 1 1%

Toplam /  Total 182 100,00%

KATILIMCILAR HAKKINDA
ABOUT THE EXHIBITORS

Katılımcı Anket Sonuçları
Exhibitor Survey Results

%90

Katılımcıların %94’ü BeautyEurasia’nın 
işleri açısından önemli olduğunu 
düşünüyor. 

94% of the exhibitors consider the show 
important for their business

Katılımcıların %90’ı genel olarak fuardan 
memnun ayrıldıklarını belirtti. 

90% of the exhibitors were generally 
satisfied with the exhibition.

%94

%80

Katılımcıların %80’i fuara katılım 
sonucunda yatırımlarının getirisini 
alacağını düşünüyor. 

80% of the exhibitors expect to get a 
satisfactory ROI from the event.

%89
Katılımcıların %89’u, önümüzdeki yıl 
fuara tekrar katılacaklarını belirtti. 

89% of the exhibitors are likely to exhibit 
next year.
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR FEEDBACKS

Türk pazarı Orta Doğu’daki en önemli Pazar. Uluslararası anlamda iş yapmak 
isteyen her şirket için fuarlara katılmak ve yeni partnerler bulmak çok önemli. Bu 
yüzden tabii ki tüm iş ortaklarıma BeautyEurasia’da yer almalarını öneriyorum, 
çünkü en büyüğü bu. 

Turkish market is the most important market in the Middle East. For every company who 

wants to make international business, it is very important to take part in exhibitions and 

find new partners. So of course I will suggest to all of my partners to take part in 

BeautyEurasia because it is the biggest. 

ANTON NAZARENKO VIKTOROVYCH

CEO

NATURPRO

 

Oldukça tatmin oldum. Yerel ziyaretçiler de var, yabancı ziyaretçiler de. Dünyanın 
dört bir yanından insanlarla tanışmak ve siparişler almak bizim için çok büyük bir 
fırsat. Olumlu beklentilerim var. Müşterilerle çok iyi görüşmeler geçirdim ve hatta 
fuarda siparişler bile aldım. 

I am really satisfied. We have local visitors, we have international visitors. It is a very big 

opportunity for us to meet with people and to get orders from all over the World. I have 

very positive expectations, I had very good discussions with the clients and I even have 

orders from this exhibition. 

KAOUTAR ADALI 

Pazarlama Danışmanı / Marketing Consultant

AQUILA

 

Dünyanın dört bir yanından, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Güney Afrika ve Kamerun gibi 
yerlerden birçok kişiyle tanıştım. Birkaç görüşme yaptık ve umuyoruz ki iyi 
sonuçlandılar. İnanıyorum ki bu fuarda çok yeni şeyler başarılabilir. Bu yüzden 
buradayız. Sanki koronavirüs yokmuş gibi, çünkü her şey iyi ilerliyor ve tüm dünya 
burada. 

I have just met a lot of people from all around the world here like Kuwait, Bahreyn, 

Qatar, also South Africa, Cameroon. We had several meetings and we hope they all 

ended well. I believe that in this fair, you can accomplish very new things. That’s why we 

are here. Feels like there is no Corona right now because everything is good, as you can 

see all the world is here already. 

LAVANTA HIMAMMI

İhracat ve İthalat Dış İlişkiler Direktörü  
xternal Relationship Director of Export and Import 

BANDIDO 

 

Bizim için çok büyük bir adım oldu Beauty Eurasia. 2018 yılında ilk defa katıldığımızda 
6 metrekarelik küçük bir alan tutmuştuk aslında o yüzden katılmayı düşünen firmaların 
mutlaka test etmeleri gerektiğini düşünüyorum. 2019 yılında ilk kez Şok Market 
Zincirleriyle burada tanıştık. Kurumsal marka anlamında bizi hosted buyer ekibiniz 
tanıştırdı ve bu sayede onlarla çalışma imkanı bulduk. Sonrasında onun verdiği güç, 
heyecan ve motivasyonla daha değişik kurumsal firmalara yönelebildik. Halihazırda 
3 tane büyük, Türkiye çapında bilinen giyim firmasıyla çalışıyoruz. Dolayısıyla bu bize 
kurumsal anlamda çok büyük bir fırsat verdi. Bu sene de ihracata odaklandık, yani 
şöyle söyleyebilirim Beauty Eurasia size hangi müşteriye hangi ürünü sunmak 
istiyorsanız onu aslında getiriyor. 

BeautyEurasia has been a big step for us. We actually participated with a small stand 

area of 6 m2 back in 2018 when we exhibited for the first time and that’s why I think 

companies considering exhibiting should definitely test it out. We met Şok Market 

Chains first time here in 2019. In terms of corporate brands, your hosted buyer team 

introduced us and we had the chance to work with them. With the power, excitement 

and motivation that came with it, we were able to gravitate towards various other 

corporate brands. As of now we are working with 3 big nation-wide clothing companies. 

This gave us a big corporate opportunity. We are focused on export this year as well. I 

can say that BeautyEurasia brings to you the customer you want to showcase your 

products to.  

SERTAN KUYBET

CEO

SMELLA 

 

Bugün fuarda İran’dan bir misafirimiz geldi. Normalde telefonla görüşüyorduk ama 
bugün yüz yüze görüştük. Yüz yüze görüşmenin faydası farklı biliyorsunuz, bu sayede 
ciddi bir ilerleme kaydettik. İran bizim hemen yanı başımızdaki bir ülke, önemli bir 
pazar. Bir fuarda bunun gibi bir tane müşteri bulmuş olmak bile bizim için yeterli. 

Today we welcomed a guest from Iran at the exhibition. Normally we speak on the 

phone, but this time we met face to face. You know how beneficial it is to meet face to 

face and so we made serious progress. Iran is a neighboring country and an important 

market. Just finding one customer like this at the exhibition would be enough for us.  

CİHAT DÜNDAR

Yönetim Kurulu Başkanı (Biota Kozmetik) / CEO (Biota Kozmetik)

BIOBLAS
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR FEEDBACKS

Çok kaliteli ziyaretçiler vardı. Bizim için en önemlisi bayilik sözleşmeleriydi. Birkaç tane 
bayilik sözleşmesi yapacak hale geldik; mesela Azerbeycan’daki en büyük 
dağıtıcılardan bir tanesi ile görüştük ve prensip olarak anlaştık. Doğru fuarlara katılmak 
çok önemli. Burada da seçici olmak ve adrese teslim dedikleri gibi doğru fuarları seçmek 
durumundalar ve Beauty Eurasia bence en doğru adreslerden bir tanesi. 

There were quality visitors. Franchise contracts were the most important aspect for us. 

We came to a point where we made multiple franchise agreements. For example, we 

met one of the biggest distributors in Azerbaijan and we agreed in principle. Participating 

in the right exhibitions is crucial. They must be picky when picking the right exhibitions 

and I think BeautyEurasia is one of the best. 

ÖZCAN BAŞTEKİN

Genel Müdür / General Manager

HIGHGENIC 

 

Yeni pazarlara giriş anlamında Beauty Eurasia bizim için çok önemli. Hedef ülkelerimiz 
arasında aslında CIS ülkeleri, Güney Amerika ve Batı Avrupa var. Beauty Eurasia’nın 
VIP alım heyetine çok güveniyoruz ve bu anlamda güzel çalışmalar yapıldığını biliyoruz. 
Afrika’dan ve Ukrayna, Rusya tarafından yeni bağlantılar yapabileceğimizi görüyorum. 
Bu bölgelerden sizin sayenizde katılan VIP satın almacılarla görüştük. Bunlar da büyük 
müşteriler. Yaklaşık beklentimiz bu anlamda 2-3 milyon dolar civarında. 

BeautyEurasia is crucial for us when it comes to entering new markets. CIS countries, 

South America and Western Europe are among our target markets. We trust 

BeautyEurasia’s VIP hosted buyers and we know that good efforts are being made in 

terms of this. I can see that we can create new connections in Africa, Ukraine and Russia 

here. We met VIP buyers from these regions who attended because of you. These are 

big customers. Our approximate expectation is around 2-3 million dollars. 

SİNAN DEMİRCİ

İhracat Müdürü / Export Manager

HUNCA 

 

Beauty Eurasia bizim vazgeçilmez fuarımız. Son üç seneden beri kesintisiz katılıyoruz. 
Bu sayede farklı ülkelere, farklı pazarlara giriş sağladık. Bize gerçekten çok iyi bir 
ivme kazandırdınız. Orta Doğu ve Avrupa’dan ciddi bir katılım gözlemliyoruz. Burada 
biz distribütörler, bayilikler buluyoruz ve bu bulduğumuz bayilerle de uzun yıllar 
çalışıyoruz. Mesela Finlandiya’dan dün bir müşterimiz geldi. Bu pazar, yeni bir pazar 
bizim için. Ve distribütörlük anlaşmamız sayesinde Finlandiya pazarındaki market, 
kozmetik kanalında ciddi anlamda büyümeyi hedefliyoruz. 

BeautyEurasia is an irreplaceable exhibition for us. We’ve been exhibiting continuously 

for the past 3 years and this allowed us to enter new countries and different markets. 

You’ve really accelerated our business. We see that there is a heavy participation from 

the Middle East and Europe. We find here new distributors, franchises, and work with 

them for a long term. For example, yesterday, a customer from Finland visited us. This is 

a new market for us and thanks to our distributor agreement, we are aiming to grow 

significantly in the cosmetics leg in the Finnish market. 

FUAT BEKİR BÜYÜKBAŞ

İş Geliştirme Satış Müdürü / Business Development and Sales Manager

SAFIRES KOZMETİK

Bizim Beauty Eurasia’ya katılma sebeplerimizden biri de Balkan Ülkeleri; Doğu, Uzak 
Doğu gibi ülkelere ihracat yapmak ve markamızı o ülkelere tanıtmak. 2019’dan sonra 
pandemi gibi ciddi bir süreçte bile önemli, olumlu görüşmeler yaptık, bu sene de 
olumlu görüşmelere devam etmekteyiz. Markamızın bulunmadığı yeni ülkeleri 
portföyümüze ekledik.  

One of our reasons for exhibiting at BeautyEurasia is to export and introduce our brand 

to Balkan countries and countries in the East and Far East. After 2019, during a period 

as serious as the pandemic, we had positive meetings and we are having positive 

meetings this year. We added new countries where our brand wasn’t present before to 

our portfolio.  

ERDAL KÖKTÜRK 

CEO

NOVON PROFESSIONAL

 

2021 yılında Beauty Eurasia gerçekten çok verimli geçti. Güney Amerika, Orta 
Amerika ve Afrika bölgesi’nden ciddi sayıda ziyaretçi gözlemledik. Yanı sıra daha 
önce bulunmadığımız Ekvator bölgesi, Şili ve Peru gibi ülkelerden de misafirlerimiz 
oldu ve bunlar bizim hedef pazarlarımız. Beauty Eurasia sayesinde bu pazarlara 
ulaşmış olmaktan mutluyuz. 

BeautyEurasia 2021 was very fruitful. We saw serious number of visitors from South 

America, Central America and Africa regions. In addition to these, we had visitors from 

the Equator region, and countries like Chile and Peru, which are our target markets. We 

are happy that we were able to reach these markets thanks to BeautyEurasia. 

AHMET HAKAN ŞEKER

Yardımcı İhracat Müdürü / Deputy Export Manager

PREDO SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.
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ALIM HEYETİ PROGRAMI - İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ
HOSTED BUYER PROGRAM - B2B MEETINGS

Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bosna Hersek, Kamerun, Ekvador, Mısır, Gürcistan, Almanya, 
Irak, Ürdün, Makedonya, Fas, Hollanda, Nijerya, Umman, Pakistan, Filistin, Dubai, Panama, 
Polonya,Romanya, İspanya, Uganda, Ukrayna, Uruguay, İsviçre, Kanada, Tunus, Birleşik Krallık, 
Bulgaristan,Kazakistan, Kosova, Lübnan

Albania, Azerbaijan, Bahrein, Bosnia And Herzegovina, Cameroon, Ecuador, Egypt, Georgia, 
Germany, Iraq, Jordan, Macedonia, Morocco, Netherlands, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, 
Dubai, Panama, Poland, Romania, Spain, Uganda, Ukraine, Uruguay, Switzerland, Canada, Tunisia, 
UK, Bulgaria, Kazakhstan, Kosovo, Lebanon

150+ 2.500+alım heyeti
hosted buyers

toplantı
meetings
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ALIM HEYETİ GÖRÜŞLERİ
HOSTED BUYER FEEDBACKS

BeautyEurasia’ya davet edildiğimiz için çok heyecanlandık ve fuar bizim için harika bir 
deneyim oldu. Burada harika günler geçirdik. Temel olarak sabit ve uçucu yağlar 
üretiyoruz. Ham maddelerimiz mevcut. Fuara temel olarak üç şey için geldik: yeni 
ambalaj tasarımlarını, yeni teknolojileri, yeni ekipmanları ve makineleri görmek. Bunun 
sebebi ise Türkiye’nin kozmetik alanında lider ve dünya çapında biliniyor olmasıdır. 
Ayrıca buraya ticaret yapma amacıyla ve ülkemiz Tunus’a yenilikler kazandırma 
amacıyla geldik. O yüzden burada olduğumuz için çok mutlu ve çok şanslıyız. Fuar 
boyunca çok fazla iş bağlantısı kurduk, birçok insanla tanıştık. Bu fırsat için çok teşekkür 
ederiz, buraya geri gelip daha fazla iş yapmak için sabırsızlanıyoruz. Çok teşekkür 
ederim.

We are very excited to receive the invitation to BeautyEurasia and it is been very awesome. 

We had amazing days here. Thank you so much. Basically, we produce fatty oils and 

essential oils. We have raw materials. So, we basically came to the exhibition for three 

things: to look for new packaging, for new technology and new equipment’s, machines 

because Turkey is a leader in cosmetics, and it is known worldwide. So, we are very 

excited, and we also came here to do business and to very something new to our country, 

to Tunisia. So, we are very happy and very lucky to be here. We had a lot of contacts; we 

met a lot of people. Thank you so much for this opportunity, we are looking forward to 

coming back here and do more business. Thank you so much. 

AYET ELHOSN AOUANI - EL BOCHRA COMPANY - TUNUS

 

Bu çok ilginç bir deneyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok şey öğrendim ve 
birçok fırsat keşfettim. BeautyEurasia herkesin Türk ürünlerini tanımasına ve iş ortaklıkları 
kurabilmesine yardımcı olan bir fuar, bu nedenle bu fuarı çok ilgi çekici buluyorum. Ben 
de fuarda tam olarak bunları yaptım. Birçok ortaklık kurdum. Çok yakında, önümüzdeki 
günlerde temsilcilerle kontrat imzalayacağız. Herkesi bir dahaki sefere katılmaya davet 
ediyorum çünkü bu fuar gerçekten çok ilgi çekici. İnsanlar çok iyi, aynı zamanda çok 
yaratıcı. Fuarda çok fazla yeni ürününüz var. Bugün buraya gelen herkesin tüm bu hafta 
boyunca büyük keyif aldığına inanıyorum. Bize bu kadar iyi davrandığınız için çok 
teşekkür ederiz.

It is very interesting experience. I am very happy to be here. I learned a lot and I discovered 

a lot of opportunities. It is very interesting because BeautyEurasia is a fair that helps 

everybody to get to know Turkish products and to be able to find partnerships. This is what 

I did. I found many partnerships. Very soon, in the coming days we are going to sign 

representative. I invite everybody to participate next time because it is very interesting. 

People are very nice, very creative also. You have very much new products, there. I 

believe that everybody who came here today, all this week found its pleasure. Thank you 

so much for being so nice to us. 

NOURANE MOLUH HASSANE - DAVINCI INVESTMENT GROUP SARL - 
KAMERUN

Kozmetik satışı yapan bir şirketiz. BeautyEurasia fuarını çok sevdik. Fuar beklentilerimizi 
karşıladı. Kuaför koltuklarında makyaj yaptırdık. Bu fuarı gerçekten çok seviyorum. 
Kuaför salonlarımız var, ayrıca kuaför salon mobilyaları ve birçok başka şeyin de 
satışını yapıyoruz.  Bizi çok güzel ağırladılar. İyi vakit geçirdik. Seyahat ettik ve keşfettik. 
Harika bir deneyim oldu, teşekkürler. Bir dahaki sefere de buraya gelmeyi ve daha fazla 
katılımcıyla karşılaşmayı umuyoruz. Fuar güzeldi, ev sahipliği için teşekkürler. Sizinle 
güzel vakit geçirdik. Gelecek yıl da burada olabilmek dileğiyle.

We are dealing cosmetics. We loved BeautyEurasia Exhibition very much. What we 

wanted we got them. We got the make-up, barber chairs. I really love the exhibition. We 

have saloons, we also sell saloon furniture and even more. When you come to our website, 

you can find more. It’s been nice for hosting us. We had a good time. But at least we have 

travelled, and we have explored. It’s been wonderful, thank you. We hope to come back 

next time. We hope to find more and more exhibitors.

SARAH BUSINGYE / HADIJAH NABBOSA - DELIGHT SUPPLIES LTD - UGANDA
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Ziyaretçi Profili
Visitor Profile

ZİYARETÇİLER HAKKINDA
ABOUT THE VISITORS

İmalatçılar

Private Label 

İthalatçılar

Dağıtımcılar

Toptancılar

İhracatçılar

Zincir & Perakende Mağazalar

Süpermarketler

Güzellik Salonları, Hotel & Spa

Kozmetik Alışveriş Web Siteleri

Kuaför Salonları

Aktarlar

Eczaneler

Duty Free

Ticari Dernekler & Medya 

Manufacturers 

Private Label 

Importers 

Distributors

Wholesalers

Exporters

Department Stores & Retail Shops

Supermarkets 

Beauty Salons, Hotel & Spa 

Online Beauty Cosmetic Shops

Hair Salons

Herbalists

Pharmacies

Duty Free

Trade Associations & Media

11.623
2.441 

88
ziyaretçi
visitors

uluslararası ziyaretçi
international visitors

ülke
countries
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ZİYARETÇİLER HAKKINDA  
ABOUT THE VISITORS

Ziyaretçilerin İlgilendiği Ürün Grupları
Products of Interest to Visitors

%59 5.341
ziyaretçi / visitors

Kişisel Bakım Ürünleri

Professional Care Products

Profesyonel Güzellik & 
Kuaför Salonu Ürünleri

Professional Beauty & 
Hair Salon Products

%35 3.168
ziyaretçi / visitors

%35 3.168
ziyaretçi / visitors

Doğal Kozmetik
Natural Cosmetics

%26 2.354
ziyaretçi / visitors

Renkli Kozmetik
Color Cosmetics

%8 724
ziyaretçi / visitors

Dernekler ve Medya
Associations & Media

%20 1.810
ziyaretçi / visitors

Tırnak Bakımı ve  
Tırnak Süsleme
Nail Care & Nail Art

%18 1.629
ziyaretçi / visitors

Bebek Kozmetik Ürünleri
Baby Cosmetics

%22 1.991
ziyaretçi / visitors

Private Label & Fason Üretim
Private Label & Contract 
Manufacturing

%22 1.991
ziyaretçi / visitors

Hammadde, Ambalaj, Makine
Raw Materials,  
Packaging & Machinery

%24 2.172
ziyaretçi / visitors

Estetik Ürün ve 
Ekipmanları
Aesthetic Products & 
Equipment

%26 2.354
ziyaretçi / visitors

Temizlik ve Hijyen Ürünleri

Cleaning & Hygiene Products

%27 2.444
ziyaretçi / visitors

Salon Ekipmanları
Salon Equipment

%39 3.530
ziyaretçi / visitors

Cilt Bakım Ürünleri
Skin Care Products

%35 3.168
ziyaretçi / visitors

Saç Bakım Ürünleri

Hair Care Products
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%71

%75
Ziyaretçilerin %86’sı, 2022 yılında 
fuara katılacaklarını belirtti.

86% of the visitors are likely to attend 
next year.

Ziyaretçilerin %71’i yeni ürün ve 
yenilikleri gördüğünü belirtti.

71% of the visitors said they saw new 
products and innovations. 

Ziyaretçilerin %75’i genel olarak fuardan 
memnun ayrıldıklarını belirtti.

75% of the visitors were generally satisfied 
with the exhibition.

%86

%76
Ziyaretçilerin %76’sı yeni tedarikçi ve iş 
ortakları bulduğunu belirtti. 

76% of the visitors sourced new suppliers 
and business partners

Ziyaretçi Anket Sonuçları
Visitor Survey Results

ZİYARETÇİLER HAKKINDA  
ABOUT THE VISITORS



BEAUTYEURASIA SONUÇ RAPORU / POST SHOW REPORT
10

%18
1.630 ziyaretçi / visitors
Kişisel ilgi
Personal interest

ZİYARETÇİLER HAKKINDA 
ABOUT THE VISITORS

%15

%3%4

%60

Ziyaret Amaçları
Purpose of Visiting the Exhibition

363 ziyaretçi / visitors
Kendi ürün ve hizmetlerini tanıtmak
To promote their own products and services

5.431 ziyaretçi / visitors
Ürün ve hizmet almak
To source products and services

Geçen yıla göre yeni ziyaretçi sayısı %62 arttı.

The number of new visitors increased by 62% compared to previous year.

Ziyaretçilerin yıllık toplam satın alma bütçeleri 1 Milyar Euro’dan fazlaydı.

Total annual purchasing budget of this year’s visitors was more than 1 Billion Euros

Ziyaretçilerin %65’i alım yetkisine sahipti. 

65% of visitors had authority to purchase. 

1.354 ziyaretçi / visitors
Genel bilgi edinmek
To obtain general information

274  ziyaretçi / visitors
Eğitimsel nedenler
Educational purposes
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FUARDAN KARELER 
PHOTOS FROM THE EXHIBITION
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BEAUTYEURASIA ETKİNLİKLERİ
BEAUTYEURASIA EVENTS

16. BeautyEurasia’da fuarla eş zamanlı olarak; sektör stratejisini desteklemek, bilgi alışverişi sağlamak ve inovasyonu teşvik ederek yeni fikirlerin 
tanıtılması adına iş geliştirmeye yönelik etkinliklerle verimli bir platform oluşturuldu.

Sektörün gündemine ışık tutan konferanslar, katılımcı firmaların ürün demo gösterileri, girişimcilerin en yeni ürün ve teknolojileri, makyaj sanatçısı Fezi 
Altun ile özel fuar turu ve yıldız berber ve kuaförlerin nefes kesen saç şovları ile renklenen dopdolu bir etkinlik programı BEAUTY AMFİ ETKİNLİK ALANI 
çatısı altında ziyaretçilerle buluştu. Dijital mecraları entegre ettiğimiz hibrit etkinlik programı, Instagram ve Youtube hesaplarımız üzerinden fuar alanına 
gelemeyen ziyaretçiler tarafından takip edildi.

At 16th BeautyEurasia, a productive platform was created with events focusing on business development in order to support industry strategy, provide 
information exchange and introduce new ideas by promoting innovation.

With conferences that shed light on the industry’s agenda, product demo shows by exhibitors, the latest products and technologies from entrepreneurs, a 
special exhibition tour with make-up artist Fezi Altun, and breathtaking hair shows by renowned barbers and hairdressers, our visitors experienced a rich 
event program under the roof of BEAUTY AMPHI EVENT AREA. Integrated with digital channels, the hybrid event program was also accesible via our 
Instagram and YouTube accounts for our visitors who couldn’t make it to the venue. 

20+
İş birliği

Collaborations

30+
Konuşmacı

Speakers

3
Girişimci

Start-Ups

1694
İzleyici

Attendees

15 

Etkinlik

Events

BEAUTY AMFİ ETKİNLİKLERİ

KONFERANSLAR BEAUTY TECH GARAGE BEAUTY MASTERCLASS FUAR TURUÜRÜN DEMO GÖSTERİLERİSAÇ & MAKYAJ ŞOVLARI

1618 HAZİRAN SALON 11, İFM
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BEAUTYEURASIA ETKİNLİKLERİ
BEAUTYEURASIA EVENTS

KONUŞMACILARIMIZI, SAÇ & MAKYAJ UZMANLARIMIZI VE GİRİŞİMCİLERİMİZİ TANIYIN

MEET OUR SPEAKERS, HAIR & MAKEUP EXPERTS AND START-UPS

TV Host

Hair Stylist

Hair Stylist

Makeup Artist
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BEAUTYEURASIA ETKİNLİKLERİ
BEAUTYEURASIA EVENTS

İHRACATIN KALBİNDEKİ SEKTÖR: KOZMETİK

AN INDUSTRY AT THE HEART OF EXPORTS: COSMETICS

E-TİCARET, MAĞAZALARI ELE GEÇİRİR Mİ?

WILL E-COMMERCE TAKE OVER PHYSICAL STORES?

PİYASA ANALİZLERİ VE SAHADAN DENEYİMLER 

MARKET ANALYSIS AND FIELD EXPERIENCES

KOZMETİKTE MÜŞTERİ DENEYİMİ İÇİN TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER 

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR CUSTOMER EXPERIENCE IN COSMETICS

ALICILARIN TİCARET ALIŞKANLARINI ÖĞRENMEK 

LEARNING BUYERS’ TRADE HABITS

BİR GİRİŞİMCİNİN MARKALAŞMIŞ BAŞARI HİKAYESİ

AN ENTREPRENEUR’S TRADEMARK SUCCESS STORY

KONFERANSLAR / CONFERENCES

Sektöre yön veren kurum ve kuruluşların iş birliğinde, sektör uzmanları ve influencerlar; trendler, teknolojik gelişmeler, yasal mevzuatlar ve ihracatı 
artırmak gibi konu başlıklarını yabancı yatırımcılar, yerel üreticiler, satın almacılar ve karar vericilere yönelik panellerinde mercek altına aldı.

In collaboration with leading institutions and organizations, industry experts and influencers focused on areas such as trends, technological developments, 
legal regulations and increasing exports in panels for foreign investors, local manufacturers, buyers and decision makers.
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BEAUTYEURASIA ETKİNLİKLERİ
BEAUTYEURASIA EVENTS

SAÇ ŞOVLARI / HAIR SHOWS

KONFERANSLAR / CONFERENCES

ÜRÜN DEMO GÖSTERILERI / PRODUCT DEMO SHOWS

BEAUTY TECH GARAGE

EKIPMAN SPONSORU

EQUIPMENT SPONSOR

START-UP / GIRIŞIMLER

BEAUTY AMFİ ETKİNLİKLERİ İŞ BİRLİKLERİ

BEAUTY EVENTS COLLABORATIONS
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BEAUTYEURASIA ETKİNLİKLERİ
BEAUTYEURASIA EVENTS

BEAUTY MASTERCLASS: FEZİ ALTUN İLE ÖZEL FUAR TURU VE MAKYAJ TEKNİKLERİ, ÖZEL KONUĞU 
DİDEM SOYDAN İLE / BEAUTY MASTERCLASS: CURATED EXHIBITION TOUR AND MAKEUP SHOW  
BY FEZI ALTUN WITH HIS SPECIAL GUEST DIDEM SOYDAN

Beauty Masterclass ile Fezi Altun eşliğinde fuar katılımcılarının stantları ziyaret edilirken, firmaların değişen tüketici ihtiyaçlarına cevap olan ürün ve 
teknolojileri irdelendi. Fezi Altun’un, özel fuar turu sonrasındaki özel konuğu ise model Didem Soydan oldu. Beauty Amfi Etkinlik Alanı’nda birlikte 
gerçekleştirdikleri makyaj atölyesinde canlı uygulamalarına keyifli sohbetleri ile izleyicilerin soruları eşlik etti.

Within the scope of Beauty Masterclass, exhibitor stands were visited with Fezi Altun and products and technologies from companies that respond to the 
changing consumer needs were examined. After the special exhibition tour, Fezi Altun hosted model Didem Soydan as a special guest. Their make-up 
workshop at the Beauty Amphi Event Area was accompanied by pleasant conversation and questions from the audience.

BeautyEurasia 2021 kapsamında düzenlenen Beauty Masterclass Özel Fuar Turu ve Makyaj Teknikleri Atölyesi,

16 Haziran’da Fezi Altun ve özel konuğu Didem Soydan’ın katkılarıyla,

“Güncel Trendler Peşinde Yeni Ürün Keşfi” temasıyla gerçekleşmiştir.

Beauty Masterclass projesine ilginiz ve katılımınız için teşekkür ederiz.

Kemal Ülgen
Hyve Group Bölge Direktörü

E & SE

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. 

BEAUTY MASTERCLASS 

BEAUTY MASTERCLASS KAPSAMINDA STANTLARI ZİYARET EDİLEN FİRMALAR

Fezi Altun
Makyaj Sanatçısı

BeautyEurasia 2021 kapsamında düzenlenen Beauty Masterclass Özel Fuar Turu ve Makyaj Teknikleri Atölyesi,

16 Haziran’da Fezi Altun ve özel konuğu Didem Soydan’ın katkılarıyla,

“Güncel Trendler Peşinde Yeni Ürün Keşfi” temasıyla gerçekleşmiştir.

Beauty Masterclass projesine ilginiz ve katılımınız için teşekkür ederiz.

Kemal Ülgen
Hyve Group Bölge Direktörü

E & SE

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. 

BEAUTY MASTERCLASS 

BEAUTY MASTERCLASS KAPSAMINDA STANTLARI ZİYARET EDİLEN FİRMALAR

Fezi Altun
Makyaj Sanatçısı

MERVE KOÇ ACAR

BEAUTY MASTERCLASS KAPSAMINDA STANTLARI ZIYARET EDILEN FIRMALAR / EXHIBITORS VISITED WITHIN THE SCOPE OF BEAUTY MASTERCLASS
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BEAUTYEURASIA ETKİNLİKLERİ
BEAUTYEURASIA EVENTS

KATILIMCI FİRMA ÜRÜN DEMO GÖSTERİLERİ / EXHIBITORS’ PRODUCT DEMO SHOWS

Ziyaretçiler, katılımcı firmaların makyaj şovları ve uygulamalı atölye çalışmaları ile yeni ürünlerle ilgili bilgi alırken, kozmetik teknolojisindeki inovasyonları 
deneyimleme şansı yakaladı. 

Visitors had the chance to experience the innovations in cosmetic technology while learning about new products with make-up shows and hands-on 
workshops by the exhibitors.
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BEAUTYEURASIA ETKİNLİKLERİ
BEAUTYEURASIA EVENTS

BEAUTY TECH GARAGE
Sosyal medya filtreleri, arttırılmış gerçeklik ile müşteri yönetimi, kişisel asistan mobil uygulamaları gibi kozmetik sektörüne damga vuran ürün ve 
teknolojileriyle sektöre yeni bakış açısı kazandıran girişimciler, Beauty Tech Garage alanında profesyonel ziyaretçiler ile buluştu. 

Start-ups, who brought a new perspective to the industry with products and technologies such as social media filters, augmented reality customer management 
and personal assistant mobile applications, met with professional visitors at the Beauty Tech Garage area. 

BEAUTY TECH GARAGE GIRIŞIMCILERI / BEAUTY TECH GARAGE START-UPS

IŞ BIRLIĞIYLE / IN COLLABORATION WITH
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BEAUTYEURASIA ETKİNLİKLERİ
BEAUTYEURASIA EVENTS

NEFES KESEN SAÇ ŞOVLARI / BREATHTAKING HAIR SHOWS

İstanbul Berberler Odası ve İstanbul Kadın Kuaförleri, Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle gerçekleşen saç şovlarında yıldız berber ve 
kuaförler en iyi ve yeni tasarımlarını sergilediler.

At the hair shows held in cooperation with Istanbul Chamber of Barbers and Istanbul Women’s Hairdressers and Manicurists Chamber of Tradesmen And 
Craftsmen, renowned barbers and hairdressers showcased their brand-new designs.

SAÇ ŞOVLARI IŞ BIRLIKLERI / IN COLLABORATION WITH

EKIPMAN SPONSORU

EQUIPMENT SPONSOR
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KONUŞMACI VE İŞ ORTAKLARIMIZIN GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF OUR SPEAKERS AND BUSINESS PARTNERS

Çok uzun zamandır ilk defa fiziksel bir fuarda bir araya geldik. Gerçekten fiziksel 
fuarları çok özlemişiz. Teknolojinin ve yazılımın ne kadar önemli olduğunu, insanların 
artık yazılımlara ve teknolojiye ne kadar ilgi duyduğunu ve deneyimi ne kadar 
önemsediklerini gördük. İnanılmaz bir etkileşim içindeydik. Eski günlere döndük 
denilebilecek kadar güzel bir fuardı bizim için. Dijital dönüşüm konusunda Türkiye’deki 
yazılım gücünü ve bilişim firmalarını, her sektöre katma değer sağlayabilecekleri 
konusunda bilgilendirmeye Age Provocateur olarak devam edeceğiz. Çok teşekkürler. 

For the first time in a long time, we were able to attend an exhibition in person. We really 
missed experiencing these events first-hand. We saw the significance of technology and 
software, the people’s increasing interest in technology and software, and their emphasis 
on experience. We were involved in some great interactions. The exhibition was so good 
that it is safe to say that we are back to the old days of normal. As Age Provocateur, we 
will continue to inform the software industry and IT companies in Turkey about digital 
transformation and show them that they can add value to every industry out there. Thank 
you very much. 

GÜLŞAH AKIN & DUYGU BİRECİKLİ

Age Provocateur Kurucuları / Age Provocateur Co-Founders

 

İnsanların bir araya gelmeye çekindiği bu dönemde böyle bir organizasyonu yapma 
cesaretini gösterebilmek ve tertip edebilmek bence önemli bir başarı. Görüştüğüm 
birçok firma da bir süredir evlerde olmanın, böyle organizasyonlara katılmamanın 
sıkılganlığı içerisindeler. Umarım hem organizasyon tarafı hem de katılımcı tarafında 
herkesin umduğunu bulduğu bir organizasyon olur. Emek veren herkese teşekkür 
ediyorum.

I think it is a major accomplishment to organize such an event at a time when people 
hesitate to come together. After talking to various companies, I can confirm that they too 
are very tired of having to stay home and not being able to attend such events. Hopefully 
both the organizers and the exhibitors will find what they are looking for. Big thanks to 
everyone involved.

İMER ÖZER

İKMİB YKB Yardımcısı, PLAT Türkiye YKB, Koruma Temizlik A.Ş Genel Müdürü 
Vice Chairman of IKMIB, Chairman of PLAT Türkiye, General Manager of 
Koruma Temizlik A.Ş.

 

Biz Türkiye’de kişisel bakım ve güzellik hizmetlerini müşterinin bulunduğu konumda ve 
istediği zaman almasını sağlayan ilk teknoloji girişimiyiz. BeautyEurasia sektörle 
buluşmak ve network kurmak için gerçekten çok etkili bir platform. Çünkü biz Türkiye’de 
faaliyete başlayan ve şu anda İran’a açılan, globalleşme hedefindeki bir firmayız ve 
burada her ülkeden birçok firma var. Onlarla etkileşim kurabiliyoruz ve onların bu 
pazara ulaşmalarını sağlayabiliyoruz. Burada olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. 
Teşekkür ederim.

We are the first technology initiative in Turkey to allow the customers to receive personal 
care and beauty services at their location at any time. BeautyEurasia is a very effective 
platform for meeting and networking with members of the industry. As a company that 
started its operations in Turkey, we are now expanding to Iran in line with our goal of 
globalization. And since there are companies from every country in attendance, we are 
able to interact with them and have them penetrate this market. We are really happy to be 
here. Thank you.

MELİS BİLGİLİ BAKİ 

Melo App Ceo / CEO of Melo App

BeautyEurasia’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada Keyo Digital olarak bir 
oturumu sahiplendik ve e-ticaretin öncüleri ile e-ticareti konuştuk. Kozmetik ve medikal 
alanda nasıl gelişmeler yaşandı bunlardan bahsettik. Harika bir fuar oldu. Uzun zaman 
sonra böyle ayrıntılı ve birçok firmanın bulunduğu bir organizasyonda olmayı özlemişiz. 
İyi ki buradayız. Teşekkür ederim.

I am very happy to be at BeautyEurasia. As Keyo Digital, we carried out our own session 
and talked about e-commerce with the pioneers of the field. We talked about the 
developments in the cosmetic and medical fields. It was a great exhibition. We really 
missed being present at such an elaborate event with other companies. We are glad to be 
here. Thank you.

MUSTAFA KEMAL SÖZKESEN 

Keyo Digital Kurucu Ortağı  / Founding Partner of Keyo Digital 

 

Öncelikle BeautyEurasia ekibine bu kadar güzel ve titizlikle hazırlanmış bu fuar için çok 
teşekkür ediyorum. Biz de Ticimax olarak Keyo Digital iş birliğiyle beraber burada 
olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün birçok girişimciye ve firma sahibine, sektörel 
anlamda işlerini e-ticaret ile beraber nasıl dijitalleştirebileceklerini ve nasıl online 
mağazacılıkta başarılı olabileceklerini aktarmaya çalıştık. Faydalı olduğunu 
düşünüyorum. Buradan da aslında e-ticaret ile beraber çok farklı kapıların olduğunu, 
çok farklı fırsatların olduğunu aktarmış olduk. Herkese tekrar çok teşekkürler. 

First of all, I would like to thank the BeautyEurasia team for this magnificent and elaborate 
event. As Ticimax, we are very happy to be here in partnership with Keyo Digital. Today, 
we tried to convey to many entrepreneurs and company owners how they can digitize 
their business with e-commerce, and how they can be successful in digital retailing. I think 
it went really well. In doing so, we were also able to convey that there are many different 
doors opening up with e-commerce. Thanks again everyone. 

PINAR KELEŞ

Ticimax Digital Pazarlama Yöneticisi / Digital Marketing Manager of Ticimax

 

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde ülkemizi önemli şekilde etkileyen bir sorun ile karşı 
karşıyaydık ama şu anda hepimizin birçok şeyden sıkılmış olduğu şu dönemde yapılan 
bu organizasyon hepimizi gerçekten çok mutlu etti. Tanura ailesi olarak bu fuarın 
hazırlanmasında ve farklı sektörlerden birçok güzel firmanın yeniden bir araya 
gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 

Last year, we were faced with a challenge that significantly affected our country. But this 
event, taking place in a time period where all of us are tired with many things at once, 
made us all very happy. As the Tanura family, we would like to thank everyone who 
contributed to the preparation of this exhibition and the reunion of many great companies 
from different industries. 

SEDEF AKSU

Tanura Genel Eğitim & Ür-Ge Müdürü  
General Training & Product Development Manager of Tanura 
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ORGANİZATÖR
ORGANISER

Hyve Group, 14 ülkede 17 ofisi, 1.000’i aşkın deneyimli personeliyle 
dünya çapında yılda 130’un üzerinde fuar ve konferans düzenleyen, 
uluslararası fuarcılık şirketi Hyve Group’un Türkiye ofisidir. 

Yapı, turizm, kozmetik, gıda, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde 
Türkiye’nin lider fuarlarını düzenleyen Hyve Group gücünü, Türkiye 
ve bölgedeki deneyiminin yanı sıra grup şirketleri arasında yer 
aldığı Hyve Group’un küresel ağından alıyor. Hyve Group, fuarcılık 
sektöründeki güçlü küresel ağını içinde yer aldığı her bir sektöre 
aktararak, düzenlediği fuarlarda yeni iş, iş birliği ve satınalma 
fırsatları yaratıyor, bu sektörlerin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Hyve Group is the Turkey office of the international exhibition 
company Hyve Group, which organizes more than 130 exhibitions 
and conferences per year worldwide with 17 offices in 14 countries 
and more than 1,000 experienced personnel. 

Hyve Group, who organizes the leading exhibitions of Turkey in 
sectors of construction, tourism, cosmetics, food, rail systems and 
logistics, takes its strength from the global network of Hyve Group 
along with its experience in Turkey and the region. Hyve Group, 
creates new business, cooperation and purchasing opportunities in 
exhibitions by transferring its strong global network in the exhibition 
sector to each and every sector it is included in and supports the 
development of these sectors.



BeautyEurasia 2022’de Görüşmek Üzere!
See You at BeautyEurasia 2022!

Kıtaların buluştuğu yerde
güzellik ile buluşalım

Meet the beauty
where the continents meet

/beautyeurasia /beautyeurasia.com/Linkedin/beautyeurasia /beauty_eurasia

Follow us / Bizi takip edin

Organiser / Organizatör

15-17 June / Haziran 2022
YESILKOY / Istanbul
HALL 9 - 10 - 11


