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16. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia, 25-27 Kasım 2020 olarak belirlenen yeni 
tarihinde yerli ve yabancı katılımcı ve ziyaretçileriyle ağırlamak için hazırlıklarına devam ediyor. 

BeautyEurasia İçin Yeni Tarihi Belirlendi 
Avrasya Bölgesi’nin en büyük kozmetik fuarı olan, kozmetik sektörünün trendlerinin konuşulacağı ve 
en yeni ürünlerin yerli ve yabancı ziyaretçileriyle buluşacağı 16. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve 
Kuaför Fuarı – BeautyEurasia Fuarı’nın 1-3 Temmuz 2020 olan tarihi, küresel çapta yaşanan COVID-19 
gündemi nedeniyle değiştirildi. Ticaret Bakanlığı’nın da fuarlar ile ilgili aldığı kararlar ve açıklamaları 
takiben yapılan değerlendirme sonrası, yeni tarih 25-27 Kasım 2020 olarak belirlendi. Yeşilköy’de 
bulunan İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Fuar, planlandığı şekilde 25-27 Kasım tarihleri 
aralığında gerçekleştirilecek. 

BeautyEurasia’yı düzenleyen, küresel fuarcılık şirketi Hyve Group’un Bölge Direktörü Kemal Ülgen, 
yaptığı açıklamada; Ticaret Bakanlığı’nın kararlarının sürecin kontrolü ve salgın öncesi ekonomik 
canlılığın en kısa sürede kazanılması için oldukça önemli ve yerinde olduğunu belirtti. Ülgen, şöyle 
devam etti: “Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı Covid-19, iş dünyasında da ciddi önlemler alınmasını 
gerektirdi. Bu yerinde ve etkili önlemlerin temel gerekçeleri ise, pandeminin en kısa sürede kontrol 
altına alınması ve küresel ekonomik hareketliliğin en kısa sürede kaldığı yerden devam etmesi içindir. 
Çalışanlarımızın, katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlığı dün olduğu gibi bugün ve yarın da her 
zaman birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Türkiye’nin güçlü sektörlerinden kozmetik 
alanında düzenleyeceğimiz fuarımızı 25-27 Kasım 2020 tarihlerinde düzenleme kararımızı tüm 
paydaşlarımızın anlayışla karşılayacağından eminiz. Katılımcılarımızı ve kamuoyunu yerel ve küresel 
çapta sektör ve markamız özelinde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz.” 

Avrasya’da sektörünün en büyük fuarı olan BeautyEurasia’da, 3 gün boyunca tüm dünyadan 
ziyaretçilerin ağırlanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile Hyve 
Group’un düzenlediği BeautyEurasia, güçlü bölgesel ağı ile Türkiye için yeni iş, ortaklık ve satın alım 
fırsatları yaratmayı hedefliyor. Fuar; sektörün global ve bölgesel gelişim alanlarının tartışılmasını ve 
bilgi alışverişini sağlayarak, yeni fikir ve ürünlerin tanıtımına yönelik etkinliklerle dolu verimli bir 
platform sunuyor. 2019 yılında 33 ülkeden 367 katılımcı firma ile 130 ülkeden 11.786 ziyaretçiyi 
ağırlayan Fuar, geçtiğimiz yıl 2018 yılına göre uluslararası ziyaretçi sayısını yüzde 51 oranında 
artırmıştı. 2020 yılında bu rakamların iç pazar ve dış pazar dinamiklerindeki hareketlenmeye bağlı 
olarak artması bekleniyor. 

 

 

 



 

 

Hyve Group Plc Hakkında 
Hyve Group, 14 ülkede 17 global ofisi ve 1.000’in üzerinde deneyimli personeliyle dünya genelinde 120’yi aşkın 

etkinlik düzenleyen uluslararası bir fuar şirketidir. Hyve Group, amacı dünyanın her köşesinden gelen 

müşterilerin olağanüstü anlar paylaştığı ve sektör inovasyonunu şekillendirdiği kaçırılmayacak etkinlikler 

düzenlemek olan yeni nesil bir fuar şirketidir. Hyve Group plc, Dönüşüm ve Büyüme (TAG) programının ardından 

Eylül 2019’da ITE Group plc’nin yeni ismi olarak duyuruldu. Vizyonumuz, dünyanın en önde gelen içerik odaklı 

ve mutlaka gidilmesi gereken etkinlik portföyünü oluşturarak müşterilerimize muazzam bir deneyim ve yatırım 

getirisi sağlamaktır. Türkiye’de ise Hyve Group gücünü bölgedeki küresel ağdan alarak inşaat (Yapı Fuarı – 

Turkeybuild Istanbul), turizm (EMITT), kozmetik (BeautyEurasia), gıda (WorldFood Istanbul), raylı sistemler ve 

lojistik (Eurasia Rail) sektörlerinde Türkiye’nin öncü fuarlarını düzenlemektedir. 
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