FUAR SONUÇ RAPORU
POST SHOW REPORT

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

Follow us / Bizi takip edin

/beautyeurasia

/beauty_eurasia

/beautyeurasia

/beautyeurasia

Organiser / Organizatör

İÇİNDEKİLER
CONTENTS

BEAUTYEURASIA HAKKINDA
ABOUT BEAUTYEURASIA

1

KATILIMCILAR HAKKINDA
ABOUT THE EXHIBITORS

2

Katılımcı Anket Sonuçları / Exhibitor Survey Results
Katılımcı Görüşleri / Exhibitor Feedback

3
4-5

ALIM HEYETİ PROGRAMI  İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ
HOSTED BUYER PROGRAMME  B2B MEETINGS

6

ALIM HEYETİ GÖRÜŞLERİ
HOSTED BUYER FEEDBACK

7

ZİYARETÇİLER HAKKINDA
ABOUT THE VISITORS

8 - 11

Ziyaretçi Proﬁli / Visitor Proﬁle
Ziyaretçilerin İlgilendiği Ürün Grupları / Products of Interest to Visitors
Ziyaretçi Anket Sonuçları / Visitor Survey Results
Ziyaret Amaçları / Purpose of Visiting the Exhibition

8
9
10
11

FUARDAN KARELER
PHOTOS FROM THE EXHIBITION

12

BEAUTYEURASIA SAHNESİ ETKİNLİKLERİ
BEAUTYEURASIA STAGE EVENTS

13 - 16

Konuşmacılarımızı, Jüri Üyelerimizi ve Saç Artistlerimizi Tanıyalım!
Meet Our Speakers, Jury Members and Hair Artists!
BeautyEurasia Sahnesi Etkinlikleri İş Birlikleri / BeautyEurasia Stage Events Collaborations
Etkinliklerden Kareler / Photos from the Events
Konuşmacı Görüşleri / Speaker Feedback

14
14
15
16

BEAUTYEURASIA SADAKAT ÖDÜLLERİ
BEAUTYEURASIA LOYALTY AWARDS

17

BEAUTYEURASIA TANITIM ÇALIŞMALARI
BEAUTYEURASIA PROMOTIONAL CAMPAIGNS

18

AÇIK HAVA REKLAM MECRALARI
OUTDOOR PROMOTIONAL CAMPAIGNS

19

BEAUTYEURASIA SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI
BEAUTYEURASIA SOCIAL MEDIA CAMPAIGNS

20

ORGANİZATÖR
ORGANISER

21

BEAUTYEURASIA HAKKINDA
ABOUT BEAUTYEURASIA

17. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı - BeautyEurasia, 26
ülkeden 341 ﬁrmayı, 129 ülkeden gelen 17.406 sektör profesyoneliyle
buluşturdu. Güzellik sektörünün uluslararası buluşma noktası olan fuar, bu
yıl da Ticaret Bakanlığı desteğini aldı. Geçen yıla göre ziyaretçi sayısını
%50 artıran BeautyEurasia, iş ve iş birliği fırsatları sunarken dünyanın önde
gelen birçok seçkin kozmetik ve güzellik markasının en yeni ürünlerine de
ev sahipliği yaptı.

341

17th International Cosmetics, Beauty and Hair Exhibition - BeautyEurasia,
brought together 341 exhibitor companies from 26 countries with 17,406
industry professionals from 129 countries. The exhibition, which serves as
an international meeting point for the beauty industry, once again received
the support of the Ministry of Trade. The exhibition, whose number of visitors
increased by 50% compared to last year, offered various business and
collaboration opportunities and was home to the latest products of leading
cosmetics and personal care brands.
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KATILIMCILAR HAKKINDA
ABOUT THE EXHIBITORS

341

26

katılımcı
exhibitors

katılımcı ülke
countries

Ülkelere Göre Katılımcı Dağılımı
Exhibitor Distribution by Country
Ülke
Country

Katılımcı Sayısı
Number of Exhibitors

Oran
Ratio

Ülke
Country

Katılımcı Sayısı
Number of Exhibitors

Oran
Ratio

231

68%

Hindistan / India

2

1%

Bulgaristan / Bulgaria

24

7%

Tayland / Thailand

2

1%

Güney Kore / South Korea

16

5%

Ukrayna / Ukraine

2

1%

Rusya / Russia

12

4%

İngiltere / UK

2

1%

Pakistan / Pakistan

7

2%

Ekvador / Ecuador

1

1%

Polonya / Poland

7

2%

Yunanistan / Greece

1

1%

İtalya / Italy

6

2%

Ürdün / Jordan

1

1%

Almanya / Germany

5

1%

Fas / Morocco

1

1%

Çin / China

4

1%

Katar / Qatar

1

1%

Mısır / Egypt

4

1%

Singapur / Singapore

1

1%

Japonya / Japan

3

1%

Güney Afrika / South Africa

1

1%

BAE /UAE

3

1%

Tayvan / Taiwan

1

1%

Fransa / France

2

1%

ABD / USA

1

1%

Türkiye / Türkiye

Katılımcı Proﬁli
Exhibitor Proﬁle

2

Bebek Bakım Ürünleri
Dermokozmetik
Dernekler, Odalar & Medya
Doğal & Organik Kozmetik
Eczane ve Takviye Gıda Ürünleri
Estetik Ürünleri & Ekipmanları
Hammadde, Ambalaj, Makine
Kişisel Bakım Ürünleri

Baby Care Products
Dermocosmetics
Associations & Media
Natural & Organic Cosmetics
Pharmaceutical & OTC Products
Aesthetic Products & Equipment
Raw Materials, Packaging & Machinery
Personal Care Products

Parfümeri
Private Label & Fason Üretim
Profesyonel Güzellik / Kuaför
Ürünleri & Ekipmanları
Renkli Kozmetik
Saç Bakım Ürünleri
Temizlik & Hijyen Ürünleri
Tırnak Bakımı & Tırnak Süsleme

Parfumery
Private Label & Contract Manufacturing
Professional Beauty / Hair Salon
Products & Equipments
Colour Cosmetics
Hair Care Products
Cleaning & Hygiene Products
Nail Care & Nail Art
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KATILIMCILAR HAKKINDA
ABOUT THE EXHIBITORS
Katılımcı Anket Sonuçları
Exhibitor Survey Results

%93

%96

Katılımcıların %93’ü, önümüzdeki yıl
fuara tekrar katılacaklarını belirtti.
93% of the exhibitors are likely to exhibit
next year.

Katılımcıların %96’sı BeautyEurasia’nın
işleri açısından önemli olduğunu
düşünüyor.
96% of the exhibitors consider the show
important for their business.

%91

%96

Katılımcıların %91’i fuara katılımlarının
sonucunda yatırımlarının getirisini
alacağını düşünüyor.
91% of the exhibitors expect to get a
satisfactory ROI from the event.

Katılımcıların %96’sı genel olarak fuardan
memnun ayrıldıklarını belirtti.
96% of the exhibitors were generally
satisﬁed with the exhibition.
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR FEEDBACK
BeautyEurasia’ya 17. katılımımızı gerçekleştiriyoruz, ilk günden beri beraberiz. Bu
çatının altında bütün sektör paydaşlarıyla bir şekilde iş veyahut da sosyal hayatta
yollarımız kesişiyor ve birbirimizle alışveriş yapıyoruz. Bugün üçüncü ve son gün
olduğu için içimizde bir burukluk var dostları bir daha ne zaman bu kadar kalabalık
bir yerde göreceğiz diye.
Bu geçtiğimiz 17 yıl içerisinde 5 ülkeden 75 ülkeye bir yolculuk olmuş, cirosal
anlamda misli büyümeler, çalışan sayısı anlamında 1’e 10 büyümeler, metrekare
olarak 1’e 10 büyümeler ve tabii uluslararası ortaklıklar gibi birçok platformda
sayılarda, hacimlerde ve vizyonlarda değişiklikler yaşadık. Buradaki birçok insan
şunu gördü; Türkiye artık bir üretim hub’ı oldu, Britanya, Rusya, Güney Amerika,
Kuzey Afrika, Orta Amerika için birçok firma buradaki kıymetli üreticilerle bir araya
gelerek iş ortaklıkları gerçekleştirdi. Türkiye ihracatçı üretici konumuna geçti
diyebiliriz.
This is our 17th time exhibiting at BeautyEurasia. We have been together since the first
day. We come across industry stakeholders under this roof both for business and for
social purposes and have dealings with them. This is the third and last day of the
exhibition, so we are feeling a little sad, wondering when we’ll see our friends in such a
crowded
environment.
In the past 17 years, there has been journey from 5 countries to 75 countries. There is
growth in terms of endorsement, number of employees, the size of the exhibition. There
are also changes in terms of international partnerships, volumes and visions. A lot of
people here saw that Turkey has now become a manufacturing hub. Companies from
the UK, Russia, South America, North Africa and Central America realized business
partnerships by meeting valuable manufacturers here. We can say that Turkey has
become an exporter-manufacturer.
BÜLENT KONCA
Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı /Vice President Sales & Marketing
GÜLÇİÇEK KİMYA

Biz BeautyEurasia’nın ilk gününden beri hep varız, bu yolculukta yıllardır hep de
mutluyduk. Bu yıl görüşmelerimizde ürünlerimizle çok ciddi ilgilenenlerin yaka kartları
dikkatimizi çekti VIP alım heyeti yazıyordu. Güzel bir çalışma olmuş, hoşumuza da
gidiyor açıkçası, faydalı oldu özellikle altını çizelim.
Rusya, Irak, Almanya, İngiltere ve Avusturya’dan müşterilerle 40’ın üzerinde yurt dışı
kaynaklı görüşme yaptık. Son yılların en iyi fuarıydı açıkçası, uluslararası pazarda
ticaret yapmak istiyorsanız bu fuarda, BeautyEurasia’da olmanız gerekiyor diye
düşünüyoruz, bizim gibi.

Geçtiğimiz yıl ziyaretçi olarak buradaydım, bu yıl artık katılımcı olarak geldik. Hedef
kitlemizi burada görebildik bu da sevindirici. Bu yıl bizim de önem verdiğimiz eczacılık
kanalının biraz daha yükseldiğini görüyorum, eczacıların burayı ziyaret ettiğini
görüyorum, bu bizim için değerli. BeautyEurasia yatırımlarınızın karşılığını veren bir
fuar, neredeyse tüm firmaların burada yatırımlarının karşılığını alacağını düşünüyorum.
En azından şu anda 3 tane firmayla anlaşmamızı sağladık ve bunlar uluslararası
anlaşmalardı, bizim için çok iyi oldu, bundan dolayı biz yatırımımızın karşılığını
aldığımızı düşünüyoruz.
Last year, I was here as a visitor. This year, we are exhibiting. We could see our target
audience here, which is good. I see that the pharmaceuticals are on the rise here and I
see that pharmacists are visiting the exhibition, which is very valuable to us. BeautyEurasia
is an exhibition where you get the return on your investment. I think that almost all
exhibiting companies will get the return on their investments. So far, we have made deals
with at least 3 companies, and these are international deals. These are really good for
us, and therefore we think we already got the return on our investment.
EYÜP DERELIOĞLU
İş Ortağı / Business Partner
VIDO’S HEALTY & BEAUTY

Hyve Connect uygulamasını kullanma şansımız oldu, fuardan henüz günler
öncesinden toplantılarımızı programladık. VIP alıcılarla bir araya geldik, mail trafiği
yaptık, karşılıklı iletişim bilgilerimizi paylaştık, sanal ortamda uygulama üzerinden
de toplantılarımızı yaptık. Aynı zamanda VIP Hosted Buyer alanında da
toplantılarımız oldu, gayet verimli bir uygulama, biz çok beğendik. Şu an aşağı
yukarı distribütörlük ve bayilik isteyen çeşitli ülkelerden 5-6 adayla görüştük bunlar
dağıtım ağları geniş, güçlü olan firmalardı. Yeni bir firma olmamıza rağmen
beklentilerimiz çok iyimser, çok çok iyi rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum. Fuarın
ilk günü sıcak satışımız da oldu. Biz önümüzdeki yıl için de sözleşmemizi yaptık,
mutlaka gelmeyi planlıyoruz. Yeni kurulmuş sayılan Türk ve yabancı firmalara
BeautyEurasia’yı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir sinerji var, yani firmamız
için de bir lansman gibi oldu. Yeni bir marka oluğumuz için, istedğimiz etkiyi
yarattığımızı düşünüyorum.

We have been exhibiting at BeautyEurasia since its inception. We are always very
happy to exhibit. This year, the badges of the people who were interested in our
products the most attracted our attention. They said “VIP Hosted Buyer”. It’s a great
effort, we have to say. It’s been quite beneficial.
We had over 40 meetings with customers from Russia, Iraq, the UK and Austria. This was
the best exhibition in recent years in our opinion. We think that if you want to trade
internationally, you have to be at BeautyEurasia like us.

We had the chance to use the Hyve Connect app and scheduled our meetings days
before the exhibition. We got together with VIP buyers, e-mailed each other, shared our
contact information and also had meetings virtually through the app as well. We also
had meetings at the VIP Hosted Buyer lounge. It is a quite beneficial app, we like it a lot.
So far we have met 5-6 candidates from countries that want distributorships or
franchises. These were strong companies with large distribution networks. Even though
we are a new company, our expectations are optimistic. I believe we’ll reach really
good numbers. We also made some sales on the first day of the exhibition. We already
booked our stand for the next edition, we’re definitely planning on coming back. I
definitely recommend BeautyEurasia to companies that were just founded both here and
abroad. There’s great synergy here, and it also served as a launch for our firm. Because
we are a new brand, I believe we accomplished the effect we wanted.

MEHMET AKIF BOYRAZ

OKAN AZİZ ŞİRELİ

Kurucu / Owner

Kurucu Yönetici / Founder Manager

KRAFT KAĞIT

FERNIAN STAR PRODUCTS
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR FEEDBACK
Bu bizim ilk tecrübemiz. BeautyEurasia sayesinde uzak ülkelere yaklaştık ve diğer
şirketleri tanıdık. Projemiz Türkiye, Asya ve Avrupa’da yeni bir estetik konsept
oluşturmak. Bu yüzden bu fuara katılmaya karar verdik. Bu başarıya olan
yolculuğumuzdaki ilk adım. Tabii ki diğer İtalyan ve İtalyan olmayan firmalara bu
fuara katılmalarını öneriyorum. COVID sonrasında bu başarı için bir başlangıç
noktası. Bir start-up olmamıza rağmen, katılmamayı göze alamadık. Seneye görüşmek
üzere!
It’s our first experience, thanks to BeautyEurasia, we had the opportunity to approach
distant countries and get to know other companies. Our project is to give a new aesthetic
concept in Turkey, Asia, and Europe. Therefore, we decided to participate in this fair.
This is only the first step leading us to the success. Surely, I recommend to other Italian
and non-Italian companies to take part in this event. After the COVID period, this is a
starting point for success. Even though we are a start-up, we couldn’t stand not to be
presented. See you next year!
DR. FRANCESCO LEVA
İtalya / Italy
LEVA MEDICA ESTHETICA

BeautyEurasia’ya katılmak için sabırsızlanıyoruz her sene, yeni ürettiğimiz her ürünü
burada tanıtmak için heyecanlanıyoruz. Fuarda yeni müşteriler edinmek ve hali
hazırda olan müşterilerimizle sektöre yön verecek işleri konuşmak, onları yeniliklerle
buluşturmak bizim asıl amacımız. BeautyEurasia 2022’de yaklaşık 4 veya 5 tane yeni
ülkeyle iş bağlantısı yapma noktasına geldik. Bu bölgelerde düşünebileceğimiz,
bayilik verebileceğimiz kişilerle tanışma fırsatı bulduk. Dolayısıyla, BeautyEurasia
yatırdığımız tüm paranın karşılığını veren bir fuar gerçekten, bunu içtenlikle
söylüyorum. BeautyEurasia işini gerçekten hakkıyla yapan bir fuar.
Every year, we can’t wait to be at BeautyEurasia and we get excited about introducing
the new products we come up with. Our main goals are to find new customers, talk to
our existing customers about businesses that will steer the industry and introduce them to
innovations. At BeautyEurasia 2022, we came to the point of creating new business
connections with 4-5 countries. We got the chance to meet people we can potentially
give franchises to. BeautyEurasia is an exhibition where you get the return on your
investment, and I say this wholeheartedly. BeautyEurasia is an exhibition that does its
job duly.
DR. HÜSEYİN DAĞAR

BeautyEurasia kaliteli bir fuar, diğer fuarlara göre çok çok daha iyi, bunu hem ziyaretçi
anlamında hem katılımcı anlamında söylüyorum. Buradan birçok müşteri alıyoruz, iyi
işler yapıyoruz. Bu yıl da gayet verimli bir fuar geçiriyoruz. Bu bizim 5. yılımız. Son 5
yılda BeautyEurasia’nın bize müşteri portföyü anlamında %50 ye yakın bir faydası
olmuştur. 5 yıl önce 10 ülkemiz varsa bunu BeautyEurasia katılımlarımızla 30’a çıkarttık,
herhalde bu sene de bu sayıyı 50 yaparız, hedefimiz o yönde. Önümüzdeki yıl da 2 katı
kadar bir stantla tekrar buradayız, hedeflerimiz büyük.
BeautyEurasia is a quality exhibition. It is much better compared to other exhibitions
both in terms of visitors and exhibitors. We find many customers here and do good
business here. We are having an efficient experience this year as well. This is our fifth
year. In the last 5 years, BeautyEurasia gained us 50% of our current customers. If we
were in 10 countries 5 years ago, this number is now 30 thanks to BeautyEurasia. This
year we’ll probably reach 50 countries. This is our goal. We are exhibiting again next
year with a stand double the size of this one. We have big goals.
MURAT DEMİRBİLEK
Genel Müdür / General Manager
MONA MAKİNE
Sanıyorum son 10-15 yıldır BeautyEurasia’ya katılıyoruz. Fuar her yıl hem organizasyon
hem de müşterilerine sunduğu diğer her şeyde daha iyi oluyor. İlişkimiz güçleniyor ve
umuyorum ki gelecekte de böyle olur. Orta Doğu, Asya ve Avrupa pazarlarından büyük
ilgi var. Birçok farklı ülkeden yabancı temsilcilerle tanıştık burada. Gelecekte bizim de
temsilcilerimiz olacak kişilerle tanıştık. Bu yıl burada olduğumuz için çok mutluyum.
BeautyEurasia’yı Bulgaristan’daki meslektaşlarımıza da önereceğim ve kesinlikle
gelecek yıl da katılacağız.

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board
MORMED GROUP
Bu bizim ikinci katılımımız. Şimdilik iyi gidiyor. Şu anda Arnavutluk gibi bazı Avrupa
ülkelerinden istekler alıyoruz. Avrupa’daki tüm o küçük ülkeleri burada bulabiliyoruz.
Bizim gittiğimiz diğer yerlere gitmiyorlar. Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan’dan gelip
ziyaret ediyorlar. Dahası, Türk müşterilerin yanı sıra Filistin, Ürdün, Suriye gibi
ülkelerden ziyaretçiler de bizi ziyaret ediyorlar. Burada bir dağıtımcı arıyoruz ve
birçok kişi bizimle görüştü, umuyoruz ki bir şeyler çıkacak. Dünden bugüne kadar 40,
belki daha fazla önemli toplantı yaptık. Küçük alıcılar da geliyor ve onlarla da
görüşüyoruz. Hep meşguldük anlayacağınız. Başarılı olacağımızı ve burada
büyüyeceğimizi düşünüyoruz.
This is our second participation. We’re doing good so far. Right now, we’ve got a lot of
enquiries from Europe, countries like Albania. All those small countries from Europe, we
found here, they don’t go other places that we go. People from Ukraine, Azerbaijan,
Georgia, they’ve been coming and visiting. Also, people from Palestine, Jordan, Syria
they’ve been coming to visit us besides Turkish customers. We are looking for a
distributor here obviously, and a lot of people approached us so we are talking with
them inshallah something will happen. From yesterday to today we’ve got something like
40, maybe even more major meetings and, we got small buyers just walk in and talk
about. So, we’ve been constantly busy as you see. I think we’re going to be successful,
gradually we are going to grow here as well.
ALI MITHAVAYANI
CEO
OKAY PURE NATURALS

I think that during last 10-15 years we’ve been participating at BeautyEurasia, the fair
just becomes better and better every year with the organization and everything else that
it offers to its clients. I see that our relationship become stronger, and I hope it will be the
same in the future. There’s a very big interest from different markets like the Middle East,
Asian markets and from Europe also. Here we met with a lot of foreign agents from
different countries, we met with lots of people who eventually will become our new
agents. So, I’m very glad that we’re here this year, we are happy. I will suggest
BeautyEurasia to our colleagues in Bulgaria and for sure we will come back next year.
MILENA GEORGIEVA
Pazarlama Müdürü / Marketing Manager
ROSA IMPEX COSMETIC COMPANY
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ALIM HEYETİ PROGRAMI - İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ
HOSTED BUYER PROGRAMME  B2B MEETINGS

400+

alıcı
hosted buyers

5.500+

toplantı
meetings

Arnavutluk, ABD, Almanya, Angola, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, BAE, Bosna
Hersek, Botsvana, Bulgaristan, Burkina Faso, Cezayir, Estonya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahilleri,
Filistin, Fransa, Gana, Gine, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere,
İspanya, İsveç, İsviçre, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kolombiya,
Kuzey Makedonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Maldivler, Mauritius, Mısır, Moldova,
Mozambik, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Panama, Paraguay, Romanya, Rusya, Senegal, Sierra
Leone, Sırbistan, Somali, Surinam, Suudi Arabistan, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Togo, Tunus, Türkiye,
Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yunanistan
Albania, Algeria, Angola, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Botswana,
Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Canada, Chile, Colombia, Egypt, Estonia, Ethiopia, France,
Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guinea, Hungary, India, Iraq, Ivory Coast, Jordan, Kazakhstan,
Kenya, Lebanon, Libya, Lithuania, North Macedonia, Maldives, Mauritius, Moldova, Montenegro,
Morocco, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, Panama, Paraguay, Qatar, Romania, Russia, Saudi
Arabia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland,
Suriname, Tajikistan, Tanzania, Netherlands, Mozambique, Togo, Tunisia, Turkey, UAE, Uganda,
Uzbekistan, UK, Ukraine, USA
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ALIM HEYETİ GÖRÜŞLERİ
HOSTED BUYER FEEDBACK
Fuara ABD’den katılıyorum ve şirketim sağlık, güzellik ve kişisel bakım ürünleri üzerinde
çalışıyor. Merkezimiz New Jersey’de ve ABD’deki en büyük distribütör firmalardan
biriyiz. Aslına bakarsanız daha önce dünyanın farklı yerlerinde başka fuarlara da
katıldım ve bu fuarın da sıradan bir fuar olacağını düşünmüştüm. Ancak gelince fark
ettim ki bu fuar beklentilerimin de ötesinde, çok iyi ve büyük. Herkesin katılmasını
öneriyorum. Ayrıca fuar organizasyonundan sorumlu ekibe ve yöneticilerine bu kadar
iyi bir etkinlik organize ettikleri için teşekkür ederim. Burada yeni tedarikçilerle tanıştım,
ABD ile çalışmayı bekleyen çok istekli satıcılarla tanıştım ve bakalım, bazı fiyatlar aldım.
Ürünler çok kaliteli ve fiyatlar da gayet makul. Buradan bağlantı kurmaya çalışacağız.
Bu harika bir deneyim. Yorum olarak da şunu söylemek isterim ki, bu kadar iyi bir etkinlik
organize ettiğiniz için size teşekkür ederim. Her şeyi çok iyi organize etmişsiniz.
Havaalanından otele, otelden fuar merkezine, tüm detaylar düşünülmüş. Fuar zaten çok
başarılı. Tüm satın alım heyetine gösterdiğiniz misafirperverliğiz çok etkileyici. Tüm
işaretler, tabelalar gayet net ve görünür. Katılımcıların sayısı oldukça fazla ve hemen
hemen tüm dünyadan katılımcı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bizi de davet
ettiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz, yeni tedarikçilerle tanışmak
için sabırsızlanıyoruz.
I came from the U.S.A and my company does health and beauty personal care items. We
are distributors in New Jersey and we are one of the biggest distributors in the USA
Actually, I have visited a few more shows in different areas of the world, so I was thinking
it would be a normal show, but it was far from my expectations. It is a very good show, and
it is a huge one. I recommend the others also to come here. And thanks for the hospitality
to the show organizers and the managers; it is a well-organized show. I find new suppliers,
new vendors who are eagerly looking forward to work with the USA. Let’s see, I have done
some prices. They are having very good quality, prices and everything. So we will work
on it. It is a wonderful experience. So as comments, I will just congratulate you that you
have organized a very good show and you have organized everything in detail starting
from the airport to hotel, from hotel to show and show organization. And you been very
good in terms of hospitality for all the buyers. All the signs are very good and visible there.
Number of exhibitors are good and almost from all over the world. So thank you very
much for inviting us and giving us the opportunity to meet up with the new suppliers.
FAROUQ HAMID KHAN  UNIVERSAL DISTRIBUTION CENTER  ABD/USA

Bu fuarı çok faydalı buldum. Aradığımız birçok fırsatı, ürünü, yeni markaları bulma
fırsatımız olduğu için bu organizasyona katılmak beni çok memnun etti. Bence bizim
için sonunda dünyanın bu tarafında da kendimizi tanıtabiliyor olmak için çok iyi bir
fırsat. Biz Panama isimli çok ufak bir ülkeden katılıyoruz ve bu fuar sayesinde Avrupa
ve Asya’dan birçok firma ile bir araya gelebildik. Bu organizasyonun, dünyanın bu
tarafı hakkında da bilgi sahibi olup iş kapasitemizin diğer markaların da olduğu gibi
genişlemesine imkân sunduğunu görüyorum.

Ben Hollanda’dan Prime Stock markasının kurucusu ve sahibiyim. Biz aynı zamanda üst
segment parfüm ve kozmetik ürünlerinin ticaretini yapan bir şirketiz. Ayrıca şu aralar
kendi parfüm markamızı geliştirme süreci içerisindeyiz. Bu fuara da bazı bağlantılar
kurabileceğimiz katılımcılarla tanışabilmek için katıldık. Fuara katılım öncesi beklentilerim
niş parfüm markaları ile çalışan katılımcılar ile bağlantı kurabilmek ve Türkiye’den yeni
kozmetik markalarını görebilmekti. Bunu da gerçekleştirebildim. Belirttiğim gibi çok iyi
düzenlenmiş bir organizasyon. Çok profesyonelce organize edilmiş. Bundan dolayı çok
mutuyum. İnsanlar çok kibar ve yardımcı oluyorlar, İngilizce de anlaşılabiliyor. Her şey
mükemmellik hedeflenerek ayarlanmış. Benim katılımcılardan olan beklentilerime geri
dönersek, bazı markaları tanımak istedim ve bana deneyebilmem için örnekler
sağlamalarını istedim. Bu beklentim de karşılandı. Gayet tatmin edici oldu.
I am the owner of Prime Stock from the Netherlands. We are also a trading company of
top brands in perfumes and cosmetics. We are in the process of developing our own
brand and looking to find some good exhibitors to make some connections. My
expectations were to make some network with the exhibitors of the niche brands and to get
to know the new Turkish brands of cosmetics and so I managed to do so. As I said, the
exhibition is very well organized. It is very professional. I am really happy about that.
People are very kind and helping and speaking English. Everything is arranged up to the
perfection. So, my expectation from the exhibitors was to show me some brands, give me
some samples to try out and there are all met. So, I am very satisfied.
OMAR SARVARI  PRIME STOCK  HOLLANDA / NETHERLANDS

Fuara Türk firmalarını ve katılan diğer firmaları daha iyi tanıyabilmek için katılım
sağladık ve onlarla ithalat yapabileceğimiz ticari ilişkiler geliştirerek, Paraguay’da da
yeni ürünleri satışa sunabilmeyi umuyoruz. Burada çeşitli markaları, parfümleri ve diğer
kozmetik ürünleri bulabildiğim için çok mutluyum. Hyve Group’a, bizi davet edip,
katılabilmemizi mümkün kılacak tüm imkanları sağladığı için teşekkürler. Ayrıca
BeautyEurasia organizasyonuna da teşekkürler. Önümüzdeki sene her şey yolunda
giderse tekrar katılacağız.
We are here to check and to know more about the Turkish companies and other companies
to see if we can do any business to import and to sell new products in Paraguay. I am so
happy to come and to see several brands like perfumes, cosmetics, and other brands.
Many thanks to Hyve Group for inviting us and providing us all the possibility to be here.
And thanks to the BeautyEurasia fair. Once again, many thanks and we are so happy to
participate. We will be here for the next time if God blesses us.
KHALED GHOTME  MANNAH COMPANY  PARAGUAY

I find the exhibition very good. We looked and found a lot of opportunities, products, new
brands, so I am very satisfied with the exhibition. I think it was a great opportunity for us to
finally be introduced to this part of the world. We are from a small country called Panama.
And I think that this exhibition allowed us to meet a lot of companies from Europe, from
Asia. Really get to know this part of the world and be able to expand our own business as
well as other brands here.
SARA FERNANDEZDONIS VEGA  ENVASADORA  PANAMA
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ZİYARETÇİLER HAKKINDA
ABOUT THE VISITORS

17.406
4.910

ziyaretçi
visitors
uluslararası ziyaretçi
international visitors

129

ülke
countries

Ziyaretçi Proﬁli
Visitor Proﬁle
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Aktarlar

Herbalists

Dağıtımcılar

Distributors

Duty Free

Duty Free

Eczaneler

Pharmacies

Güzellik Salonları, Oteller & Spalar

Beauty Salons, Hotel & Spa

İhracatçılar

Exporters

İmalatçılar

Manufacturers

İthalatçılar

Importers

Kozmetik Alışveriş Web Siteleri

Online Beauty Cosmetic Shops

Kuaför Salonları

Hair Salons

Private Label

Private Label

Süpermarketler

Supermarkets

Ticari Dernekler & Medya

Trade Associations & Media

Toptancılar

Wholesalers

Zincir & Perakende Mağazalar

Department Stores & Retail Shops
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ZİYARETÇİLER HAKKINDA
ABOUT THE VISITORS
Ziyaretçilerin İlgilendiği Ürün Grupları
Products of Interest to Visitors
%61

%31

10.632
ziyaretçi / visitors

%34

5.848
ziyaretçi / visitors

Kişisel Bakım Ürünleri

Parfümler ve Deodorantlar

Professional Care Products

Parfumes & Deodorants

5,321
ziyaretçi / visitors

%27

4.679
ziyaretçi / visitors

Saç Bakım Ürünleri

3.622
ziyaretçi / visitors

%18

3.197
ziyaretçi / visitors

3.149
ziyaretçi / visitors

2.621
ziyaretçi / visitors

Tırnak Bakımı ve
Tırnak Süsleme
Nail Care & Nail Art

Cilt Bakım Ürünleri
Skin Care Products

%21

3.690ziyaretçi /
visitors

Renkli Kozmetik
Color Cosmetics

%18

3.171
ziyaretçi / visitors

Estetik Ürün ve
Ekipmanları
Aesthetic Products &
Equipment

Cleaning & Hygiene Products

%17

2.982
ziyaretçi / visitors

Hammadde, Ambalaj, Makine
Raw Materials,
Packaging & Machinery

%15

ziyaretçi / visitors

Temizlik ve Hijyen Ürünleri

Salon Ekipmanları
Salon Equipment

%18

5.700

Doğal Kozmetik
Natural Cosmetics

Hair Care Products

%21

%33

Private Label & Fason Üretim
Private Label & Contract
Manufacturing

%7

%16

2.707
ziyaretçi / visitors

Bebek Kozmetik Ürünleri
Baby Cosmetics

1.271
ziyaretçi / visitors

Dernekler ve Medya
Associations & Media
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ZİYARETÇİLER HAKKINDA
ABOUT THE VISITORS
Ziyaretçi Anket Sonuçları
Visitor Survey Results

%85

%76

10

Ziyaretçilerin %85’i, 2023 yılında
fuara katılacaklarını belirtti.
85% of the visitors are likely to attend
next year.

Ziyaretçilerin %76’sı yeni tedarikçi ve iş
ortakları bulduğunu belirtti.
76% of the visitors sourced new suppliers
and business partners.

%78

%70

BEAUTYEURASIA SONUÇ RAPORU / POST SHOW REPORT

Ziyaretçilerin %78’i genel olarak fuardan
memnun ayrıldıklarını belirtti.
78% of the visitors were generally satisﬁed
with the exhibition.

Ziyaretçilerin %70’i yeni ürün ve
yenilikleri gördüğünü belirtti.
70% of the visitors said they saw new
products and innovations.

ZİYARETÇİLER HAKKINDA
ABOUT THE VISITORS
Ziyaret Amaçları
Purpose of Visiting the Exhibition

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

3.655 ziyaretçi / visitors
Genel bilgi edinmek
To obtain general information

%21
%59

1.915 ziyaretçi / visitors
%11 Kişisel ilgi
Personal interest

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

%6

%3

522 ziyaretçi / visitors
Eğitimsel nedenler
Educational purposes

Ziyaretçilerin %91’i B2B ziyaretçi olarak katıldı.

91% of visitors were B2B visitors.
Geçen yıla göre yeni ziyaretçi sayısı %59 arttı.
The number of new visitors increased by 59% compared to previous year.

Ziyaretçilerin yıllık toplam satın alma bütçeleri 2.5 milyar eurodan fazlaydı.
Total annual purchasing budget of this year’s visitors was more than €2,5 billion.

Ziyaretçilerin %69’u alım yetkisine sahipti.

69% of visitors had authority to purchase.
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FUARDAN KARELER
PHOTOS FROM THE EXHIBITION
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BEAUTYEURASIA SAHNESİ ETKİNLİKLERİ
BEAUTYEURASIA STAGE EVENTS
Kozmetik ve kişisel bakım sektörlerinin Türkiye ve Avrasya bölgesindeki lider fuarı BeautyEurasia, 15-17 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar
Merkezi’nde kapılarını ziyaretçi ve katılımcılarına açarken, içeriklerinin birebir sektör paydaşları ile yapılan görüşmelerle belirlendiği etkinlik programı
ile sektörün gündemini sahnesine taşıdı.
BeautyEurasia, the leading exhibition of the cosmetics and personal care industry in Turkey and the Eurasia region, welcomed the attendees and exhibitors
at Istanbul Expo Center from 15-17 June 2022, and brought up the industry agenda on the stage thanks to its event programme, the content of which were
determined through interviews with industry stakeholders.

3000+

26

2

15

EVENT
ATTENDEES

BUSINESS DEVELOPMENT, PROCUREMENT
& TREND-DRIVEN EVENTS

ÖZEL FUAR TURLARI
BUYERS’ CURATED
EXHIBITION TOURS

EXHIBITOR
STAND ACTIVITIES

3

1

SAÇ VE MAKYAJ
HAIR CUTTING & STYLING
COMPETITIONS

HAIR & MAKE-UP
SHOWS

1

30

EXHIBITOR LOYALTY
AWARDS CEREMONY

VE INFLUENCER
EXPERT SPEAKERS
& INFLUENCERS

KATILIMCI SADAKAT

23

SPONSOR
SPONSORSHIP &
COLLABORATION

100

SAÇ TASARIMCISI
VE MAKYAJ SANATÇISI
HAIR DESIGNER &
MAKE-UP ARTIST

2023 yılında 18. kez düzenlenecek olan BeautyEurasia sektörün tüm aktörlerini ve sektör profesyonellerini tek çatı altında toplayan en önemli platform
olduğunu tekrar ispatladı.
BeautyEurasia, which will be held for the 18th time in 2023, has once again proven that it will remain the most signiﬁcant platform which brings together every
player in the industry and industry professionals under a single roof.

İş Geliştirme Konferansı, Sektöre yön veren kurum ve kuruluşların iş birliğinde, sektör üst düzey yetkilileri, uzmanlar ve inﬂuencerlar, trendler,
yasal mevzuatlar, ihracatı artırmak ve sürdürülebilirlik gibi konu başlıklarını yabancı yatırımcılar, yerel üreticiler, satın almacılar ve karar vericilere
yönelik panellerinde mercek altına aldı.
Business Development Conference, Senior ofﬁcials from the industry experts and inﬂuencers focused on topics such as the trends, applicable
legislations, increasing the exporting volume, and sustainability in their panels designed for foreign investors, local producers, buyers, and decision
makers, in cooperation with the institutions and organizations which shape the future of the industry.
Alım Heyeti Özel Fuar Turları ile BeautyEurasia organizasyonu ile fuara dahil edilen yabancı ve yerel alıcılarımızı katılımcı ﬁrmalarımızla
buluşturduğumuz bu özelleşmiş fuar turunda belirlenen temalar çerçevesinde moderatörümüz Alp Kavasoğlu eşliğinde fuar alanındaki stantlar
ziyaret edilip, yerinde ürün uygulamaları gerçekleştirildi.
Curated Exhibition Buyer Tours, in this curated exbition tour where we bring together our international and local buyers included in the exhibition with
our exhibitor companies under BeautyEurasia, we paid visits to the stands in the exhibition area in company with our moderator, Alp Kavasoğlu, in
accordance with the pre-determined themes, and product applications were carried out in the ﬁeld.
Katılımcı Firma Stant Etkinlikleri ile katılımcı ﬁrmalarımız ziyaretçilerle buluşup, görünürlüklerini artırmaları, marka bilinirliklerini güçlendirmeleri,
ﬁkir önderliklerini yansıtabilmeleri ve yeni ürünlerini gösterebilmeleri adına kendi stantlarında düzenledikleri özel etkinlikler ile fuar alanındaki tüm
ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
With the Exhibitor Stand Activities, our exhibitors became the focus of attention of all attendees in the exhibition area with special events they held at
their stands to get together with the attendees, increase their visibility, fortify their brand awareness, reﬂect their opinion leadership, and display their
new products.
Şovlar ve Yarışmalar ile İstanbul Erkek Berberleri Usta ve Kalfaları Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve İstanbul Kadın Kuaförleri Manikürcüler Esnaf
ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle ünlü berber, kuaför ve makyaj artistleri en yeni tasarımlarını sergileyip, 2 gün boyunca ziyaretçilere harika bir
deneyim yaşattılar.
With the Shows and Contests, Celebrated barbers, hairdressers, and make-up artists showcased their newest designs and presented the attendees
a wonderful experience for 2 days, in collaboration with the Istanbul Chamber of Craftsmen and Artisans for Male Barbers and Istanbul Women’s
Chamber of Artisans for Hairdressers and Manicurists
BeautyEurasia Sadakat Ödülleri ile, fuarımızın 17 yıllık serüveninde uzun soluklu katılımları ile sektöre ilham ve güç veren ﬁrmalar ödüllendirildi.
With BeautyEurasia Loyalty Awards, companies that inspire and strengthen the industry with their long-term participation in the 17-year adventure
of our exhibition were granted special awards.
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BEAUTYEURASIA SAHNESİ ETKİNLİKLERİ
BEAUTYEURASIA STAGE EVENTS
KONUŞMACILARIMIZI, JÜRİ ÜYELERİMİZİ VE SAÇ ARTİSTLERİMİZİ TANIYALIM!
MEET OUR SPEAKERS, JURY MEMBERS AND HAIR ARTISTS!

Adem
Terzi

Ali
Timur

Ali Osman
Menteşeoğlu

Bayram Ali
Yatkın

Bekir
Laleci

Cansu Canan
Özgen

Emre
Kaya

Erhan
Ünal

Ersin
Seçilmiş

Gülbahar
Son

Gülben
Ergen

Hasan
Akan

Kadir
Alkan

Karime
Ateb

Konca
Çalkıvik

Levent
Kahrıman

Mesut
Çeliker

Murat
Dinçer

Mustafa
Ceylan

Nuri
Ukan

Özlem
Güsar

Ramazan
Gitgör

Rehema Julius
Kivuyo

S. Sinan
Ergül

Sabrina
Reffas

Şükrü
Akyüz

Şükrü
Dudu

Vasfi
Yalçın

Veysel
Şenel

Vishal
Das

Yalçın
Coşgun

Yalkın
Tütüncüoğlu

Yücel
Türkmensoy

Zeynep
Gülşen

Zafer
Kutanoğlu

BEAUTYEURASIA S$+1(6ù(7.ù1/ù./(5ùùú%ù5/ù./(5ùBEAUTYEURASIA STAGE EVENTS COLLABORATIONS

Destek vHùû%LUOLøLQL]ùoLQTHûHNNU(GHUL] / Thank You for Your Support & Collaboration
ùú*(/ùú7ù50(.21)(5$16,BUSINESS DEVELOPMENT CONFERENCE

Hair Stylist

Y$5,ú0$/$59(úO9/$5COMPETITIONS & SHOWS

Ekipman Sponsoru
Equipment Sponsor
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BEAUTYEURASIA SAHNESİ ETKİNLİKLERİ
BEAUTYEURASIA STAGE EVENTS
ETKİNLİKLERDEN KARELER / PHOTOS FROM THE EVENTS

KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KAZANDIRAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ
WINNING SUSTAINABILITY CRITERIA IN COSMETICS INDUSTRY

KRİZ DÖNEMLERİNDE NİTELİKLİ BÜYÜME FORMÜLÜ
QUALIFIED GROWTH FORMULA IN TIMES OF CRISIS

PERAKENDE VE ONLINE PAZAR YERLERİNDE
YENİ DÖNEM MÜŞTERİ TRENDLERİ
NEW ERA CUSTOMER TRENDS IN RETAIL AND ONLINE MARKETPLACES

GÜZELLİK SEKTÖRÜNÜN YÜKSELEN MARKASI

ALIM HEYETİ ÖZEL FUAR TURLARI
CURATED EXHIBITION BUYER TOURS

RISING BRAND OF THE BEAUTY INDUSTRY

SAÇ KESİM VE ŞEKİLLENDİRME YARIŞMASI
HAIRCUTTING AND HAIRSTYLING CONTEST

SAÇ VE MAKYAJ ŞOVLARI
HAIR AND MAKEUP SHOWS
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BEAUTYEURASIA SAHNESİ ETKİNLİKLERİ
BEAUTYEURASIA STAGE EVENTS
KONUŞMACILARIMIZIN GÖRÜŞLERİ / SPEAKER FEEDBACK
BeautyEurasia fuarı kozmetik kategori yönetimimize önemli katkılar sağlamaktadır.
Konferans Sahnesi’nde kozmetik kategori yönetim süreçlerimiz hakkında sektörümüz ile
bilgi paylaşımında bulunduğumuz için mutluyuz.
BeautyEurasia is an exhibition that contributes significantly to our purchasing processes in
the cosmetics category at CarrefourSA. We are also very pleased that we shared
information with the rest of the industry at the Conference Stage regarding these processes.

MURAT DİNÇER
CarrefourSa Kategori Genel Müdür Yardımcısı
CarrefourSA Purchasing Deputy GM

Kozmetik sektörünün kalbi 2 gündür BeutyEurasia’da atıyor. Biz de Alım Heyeti Özel
Fuar Turları ile inanılmaz eğitici, fikirlerimizi paylaştığımız ve markaları tanıdığımız bir
tur gerçekleştirdik. Ben çok keyif aldım. Bundan önceki senelerde diğer makyaj sanatçısı
arkadaşlarım tura eşlik etmişlerdi. Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Alım
heyeti ve firmalar arasında iletişim bağını oluşturmuş olmak beni çok mutlu etti. Bu
etkinliğin herkes için çok faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü buraya geldiğiniz
zaman, sektördeki trendlerden tutun da nelerin inovasyon olarak geldiğine kadar
öğrenmiş ve sektördeki en başarılı markalarla tanışma fırsatına erişmiş oluyorsunuz. Çok
teşekkürler.

BeautyEurasia 2022 is not only a significant exhibition for the cosmetics industry in terms
of commerce, but also inspires the industry with the good examples it sets through the
conference stage.

The heart of cosmetics industry has been beating at BeautyEurasia for 2 days. We carried
out an incredibly educational tour as well, where we shared our ideas and got to know the
brands, thanks to the Curated Exhibition Tours for Buyers. I enjoyed this very much. In the
previous years, my friends who are also make-up artists had kept the tour company. I think
it is a wonderful event. I was very happy to have established a communication link
between the buyers’ committee and the companies. I think this event is very beneficial for
everyone involved because when you come here, you start to learn from the trends in the
industry to things that are introduced as innovations, and you get the opportunity to meet
the most successful brands in the industry. Thank you very much.

ZAFER KUTANOĞLU

ALP KAVASOĞLU

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı
Aksan Cosmetics Chairman of the Board

Saç Tasarımcısı ve Makyaj Sanatçısı
Hair Designer and Make-up Artist

Sürdürülebilirlik, hem globalde hem de ülkemizde Rossmann’ın en önem verdiği gündem
konusu. BeautyEurasia gibi sektörümüzün önemli bir fuarında, Rossmann’ın
sürdürülebilirlik yaklaşımı ve projelerini paylaşma fırsatı yakaladığımız için mutluyuz.

Şirketlerin rekabet edebilmeleri ve gelecekte var olabilmelerinin yolu yeşil dönüşümden
geçiyor. Kozmetik sektörü direkt olarak insan sağlığı ile bağlantılı bir sektör dolayısıyla
kozmetik sektörünün sürdürülebilirlik kriterlerini hem ürünlerinin içeriğinde hem de
üretim, dağıtım ve satış pazarlama da dahil tüm değer zincirinde uygulaması gerekiyor.
Bugün bu konular üzerinde konuşacağız. Teşekkürler.

BeautyEurasia 2022 kozmetik sektöründe ticari olarak önemli bir fuar olmasının
yanında konferans sahnesinde sunduğu iyi örneklerle de sektöre ilham veriyor.

Sustainability is the most important agenda topic for Rossmann, both globally and in our
country. We are happy to have the opportunity to share Rossmann’s sustainability
approach and projects at an important exhibition of our industry such as BeautyEurasia.

YÜCEL TÜRKMENSOY
Rossmann Türkiye Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Founding Partner of Keyo Digital

The way companies can compete and exist in the future is through green transformation.
Cosmetics is an industry directly related to human health, therefore, the cosmetics industry
must apply sustainability criteria both in the content of its products and in the entire value
chain, including production, distribution and sales, and marketing. Today we will talk
about these issues. Thanks.

KONCA ÇALKIVIK
Öncelikle fuara davetiniz için teşekkür ediyorum. Benim için gerçekten uzun bir süreden
sonra katıldığım en geniş katılımlı fuar oldu. Fuarda genel olarak krizde neler oldu ve
Hepsiburada ekibi olarak biz neler yaptık gibi konuları konuştuk. Geleceğe dair
ekonomik krizden bahsettik. Fuar alanı bence gayet güzel ve farklı birçok firma ile de
tanışma fırsatı yakaladık. Fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri
Secretary General of the Business Council for Sustainable Development

First of all, I would like to thank you for inviting us to the exhibition. For me, this was the
exhibition with the highest participation that I have attended in a long time. At the
exhibition, we talked about topics such as what happened during the crisis and what we
did as the Hepsiburada team. With regard to our future, we talked about the economic
crisis. I think the exhibition area is great and we had the opportunity to meet many different
companies. I would like to say thanks to everybody who were involved in the organization
of the exhibition.

YALKIN TÜTÜNCÜOĞLU
Hepsiburada Süpermarket Kategori Direktörü
Category Director of Hepsiburada Süpermarket
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BEAUTYEURASIA SADAKAT ÖDÜLLERİ
BEAUTYEURASIA LOYALTY AWARDS
Fuarımızın 17 yıllık serüveninde uzun soluklu katılımları ile sektöre ilham ve güç veren ﬁrmalar ödüllendirildi.
Companies that inspire and strengthen the industry with their long-term participation in the 17-year adventure of our exhibition were granted special awards.

KATILIMCI SADAKAT ÖDÜLÜ
EXHIBITOR LOYALTY AWARD
BeautyEurasia'nın 17 yıllık serüveninde uzun soluklu katılımınızla bizimle olduğunuz,
sektöre ilham ve güç verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Thank you for being with us with your long-term participation in BeautyEurasia's
17-year adventure, giving inspiration and strength to the sector.

KATILIMCI SADAKAT ÖDÜLÜ
EXHIBITOR LOYALTY AWARD
BeautyEurasia'nın 17 yıllık serüveninde yıllar içindeki katılımınızla bizimle olduğunuz,
sektöre ilham ve güç verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Thank you for being with us with your participation over the years in BeautyEurasia's
17-year adventure, giving inspiration and strength to the sector.

BEAUTYEURASIA SONUÇ RAPORU / POST SHOW REPORT
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BEAUTYEURASIA TANITIM ÇALIŞMALARI
BEAUTYEURASIA PROMOTIONAL CAMPAIGNS
Türkiye’nin tirajı yüksek ulusal gazetelerinde, sektörel yayınlar ve dijital platformlarında fuarın reklam, haber, röportaj çalışmaları
Ads, news, interviews and direct promotional materials about the exhibition in industry publications, newspapers and digital platforms
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AÇIK HAVA REKLAM MECRALARI
OUTDOOR PROMOTIONAL CAMPAIGNS
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ & BEAUTYEURASIA İŞ BİRLİĞİ
ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY & BEAUTYEURASIA COLLABORATION

100
150
1

İstanbul’un merkezi noktalarında İBB elektrik direği
Istanbul Municipality electric poles in central locations of Istanbul
İstanbul’un merkezi noktalarında aﬁş
banners in central locations of Istanbul
İstanbul’un merkezi bir noktasında üst geçit
overpass in central location of Istanbul
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BEAUTYEURASIA SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI
BEAUTYEURASIA SOCIAL MEDIA

Paylaşımların İçeriği / Contents
Co-Marketing / Co-Marketing
Alım Heyeti Tanıtım Paylaşımları /
Hosted Buyer Promotional Posts
Katılımcı Listesi / Exhibitor List
Katılımcı Röportajları / Exhibitor Interviews
Katılımcı Videoları / Exhibitor Videos
Konferans Programı / Conference Program
Pazar Haberleri / Market News
Round-up Videoları / Round-up Videos
Sektörel Haberler / Sectoral News
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ORGANİZATÖR
ORGANISER
Hyve Turkey, 12 ülkede oﬁsi, 550’yi aşkın deneyimli personeliyle
dünya çapında yılda 60’ın 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 Turkey is the Turkey ofﬁce of the international exhibition
company Hyve Group, which organizes more than 60 exhibitions
and conferences per year worldwide with ofﬁces in 12 countries and
more than 550 experienced personnel.
Hyve Group, who organizes the leading exhibitions of Turkey in
industries 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
industry to each and every industry it is included in and supports the
development of these industries.
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See You at BeautyEurasia 2023!

Meet the beauty
where the continents meet
Kıtaların buluştuğu yerde
güzellik ile buluşalım

15-17 June / Haziran 2023
YESILKOY / Istanbul
HALL 9 - 10 - 11
Follow us / Bizi takip edin

/beautyeurasia

/beauty_eurasia

/beautyeurasia

/beautyeurasia

Organiser / Organizatör

