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13. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı - BeautyEurasia, 27 – 29 

Nisan 2017’de İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek… 
 

BeautyEurasiaVIP Yurtdışı Alım Heyeti 
Programında birçok ülkeyi ağırlayacak! 

 
 

Avrasya Bölgesi’nin en büyük kozmetik fuarı olan BeautyEurasia, 27 – 29 Nisan 2017 
tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 13’üncü kez kapılarını açacak. 36 ülkeden 450 
katılımcı firmayı ağırlamayı hedefleyen BeautyEurasia fuarı bu yıl düzenlenecek VIP  
Yurt Dışı Alım Heyeti programı ile Rusya, Ukrayna, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan, 
Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan’ın aralarında bulunduğu birçok 
ülkeyi ağırlayacak. Program, sektör temsilcilerine uluslararası alanda, yeni satın alma, iş 
geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları yaratılması amacıyla gerçekleşecek.  

 
Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde yer alan                      
Platform Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen 13. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve 
Kuaför Fuarı - BeautyEurasia; 27 – 29 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 
gerçekleşecek. Avrasya Bölgesi’nin en büyük kozmetik fuarı olan BeautyEurasia; dünyanın dört bir 
yanındaki üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini bir araya getirecek. 36 ülkeden 
450 firmanın katılımı hedeflenen fuarda dünyanın dört bir yanından gelecek kozmetik, güzellik ve 
kuaför ürünlerinin yanı sıra stant etkinlikleri de gerçekleştirilecek. 
 
Fuarda her yıl olduğu gibi bu yıl da ayrıca Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle Yurtdışı Alım Heyeti 
programı uygulanacak. Programa  birçok ülke katılım gösterecek. Kozmetik sektörü temsilcilerine 
uluslararası alanda iş geliştirme, yeni satın alma, yeni iş ve işbirliği fırsatları yaratılmasına katkı 
sağlayan fuar, sektör liderlerini bir araya getirecek.  
Avrasya Bölgesi’nin en büyük kozmetik zirvesi olan 13. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför 
Fuarı - BeautyEurasia; güzellik ve kozmetik konularında ihtisas sahibi, karar verici, yönetici, satın 
almacı ve diğer profesyonel ziyaretçilerin katılımıyla 27 – 29 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşecek.  
 

www.beautyeurasia.com  
 

Platform Uluslararası Fuarcılık ve ITE Turkey Hakkında  
Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia, 2013 yılından itibaren ITE Turkey bünyesinde yer 
alan Platform Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlemektedir. Avrasya Bölgesi’ndeki en büyük kozmetik fuarı 
olan BeautyEurasia, her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla bölge sektörünün büyümesine doğrudan katkı 
sağlamaktadır. 

http://www.beautyeurasia.com/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ITE Turkey Hakkında 
ITE Turkey, 20 ülkede 32 ofisi, 1.000’i aşkın deneyimli personeliyle dünya çapında yılda 240 fuar ve konferans 
düzenleyen, uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group Plc.'nin Türkiye ofisidir. Türkiye’nin lider sektörlerinde lider 
fuar organizasyonları düzenleyen ITE Turkey; YEM Fuarcılık, EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri, Ekin 
Fuar, Platform Uluslararası Fuarcılık ve TF Fuarcılık şirketlerinden oluşmaktadır. 
 
Yapı, turizm, kozmetik, gıda, moda, enerji, ambalaj, iş ve inşaat makineleri, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde 
Türkiye’nin lider fuarlarını düzenleyen ITE Turkey gücünü, Türkiye ve bölgedeki deneyiminin yanı sıra grup 
şirketleri arasında yer aldığı ITE Group’un küresel ağından alıyor. ITE Turkey, fuarcılık sektöründeki güçlü küresel 
ağını içinde yer aldığı her bir sektöre aktararak, düzenlediği fuarlarda yeni iş, işbirliği ve satınalma fırsatları 
yaratıyor, bu sektörlerin gelişmesine katkıda bulunuyor. 
www.ite-turkey.com 
 
Detaylı Bilgi İçin: Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı 
Seher Saygın  / 212 282 40 85 - dahili 12 /  seher.saygin@essance-istanbul.com  
Zeynep Yiğit Yalı / 212 282 40 85 - dahili 23 / zeynep.yigit@essance-istanbul.com  
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