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31 yıldır sektördeki lider firmaları, en iyi ürün ve yöntemleri, dünyaca ünlü markaları 
ziyaretçileri ile buluşturarak, en büyük ve önemli ihtisas fuarı olma özelliğini elinde tutan 
Güzellik & Bakım fuarı, sahip olduğu güçlü portföy ve tecrübesini başkente taşıyor. 
Ankara’nın tüm bölgelere olan yakınlığının avantajını kullanan Güzellik & Bakım fuarı 
başarı ivmesini daha da yukarı çıkarmayı hedefliyor.

Güzellik & Bakım Ankara yeni lokasyonunda sektörün en büyük ve önemli platformu olma 
özelliğini sürdürecek.

Ankara’nın dünyaya açılan kapısı 
konumundaki 80.000 m2’lik kullanım 
alanı ve 11.000 m2’lik fuar salonu ile 
“Congresium” modern mimarisi, 
gelişmiş teknolojik alt yapısı ve kullanım 
kolaylığı ile Güzellik & Bakım fuarına 
yeni bir boyut ve ivme kazandıracak.

Büyüyerek İlerliyoruz



›» Doktor, hastane ve klinik yöneticisi, güzellik merkez sahibi, estetisyen ve eczacı gibi
     sektör temsilcilerinin en büyük buluşma noktasında hedef kitlenizle bir araya gelmek

›» Ulusal ve uluslararası tedarikçilerle ortaklık kurmak

›» Marka bilinirliğinizi arttırmak

›» Kurumsal imajınızı yükseltmek

›» Sektördeki son ve tüm trendleri geliştirip hizmet yelpazenizi şekillendirmek

›» Sektörün önde gelen pek çok yöneticisiyle tanışıp, buluşmak

›» Ankara’nın Anadolu’ya olan yakınlığının avantajıyla Anadolu illerinden gelen
     profesyonel ziyaretçilerle buluşma imkanı
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Neden Katılmalısınız?



Ürün Grupları

Spa – Wellness & Fitness
Ürünleri ve Ekipmanları

Saç & Bakım
Ürünleri ve Ekipmanları

Profesyonel Tırnak
Kirpik ve

El - Ayak Bakımı

Profesyonel 
Kozmetik ve Makyaj
Ürünleri ve Ekipmanları

Medikal Estetik 
Dermokozmetik

Ürün, Cihaz
ve Ekipmanları

– Protez tırnak teknikleri ve ürünleri
– Plastik ve protez tırnaklar, tırnak setleri, kalıcı ojeler
– Manikür pedikür aletleri
– Akrilik, jel, diping sistemleri ve malzemeleri
– Tırnak süsleme diskleri ve makinaları
– El ve ayak bakım cihazları ve ürünleri
– Ayak masaj aletleri, batık tırnak tedavi sistemleri
– Diyabetli ayak bakım ürünleri

– Cilt bakım ve analiz cihazları ve ürünleri
– Fraksiyonel lazer sistemleri
– Medikal estetik lazer sistemleri
– Karboksiterapi ekipmanları
– Epilasyon sistemleri
– Yaşlanma karşıtı gerdirme teknolojileri ve ürünleri
– Vücut bakım cihaz ve ürünleri
– Selülit tedavisi cihazları ve ürünleri
– Zayıflama ve toparlama cihaz ve ürünleri
– Yüz ve vücut masaj ekipmanları
– Dermakozmetik bakım ürünleri
– Dolgu maddeleri, serumlar, mezoterapi ürünleri

Profesyonel makyaj malzemeleri ve ekipmanları –
Kalıcı makyaj ekipmanları, geçici ve kalıcı dövme cihazları –
Makyaj fırçaları, renkli kozmetik ve parfümeri ürünleri –

İpek kirpik, kaş ve kirpik perma & boyaları –
Doğal cilt bakım ürünleri, cımbız, törpü, makas –

Ağda, ağda ısıtma makinaları ve yan ürünleri –
Aynalar, süngerler –

Yüz temizleyiciler, tonikler, maskeler ve peeling ürünleri –
Vücut losyonları, jeller, nemlendiriciler –

Kozmetik ürün ambalajları –
Solaryum cihazları ve yan ürünleri –

Solaryum kozmetiği ve danışmanlık hizmetleri –

– Spa & Wellness Yatak ve Ekipmanları
– Spa Kozmetikleri, Wellness Ürünleri
– Thalasso Ekipman ve Ürünleri
– Spa Konsept ve Tasarım Danışmanlık Hizmetleri
– Fitness Aletleri ve Programları
– Fitness Teknikleri, Titreşimli Vücut Geliştirme Aletleri
– Spor Merkezi Cihazları ve Teknolojileri
– Yoga & Pilates Ürünleri
– Doğal & Bitkisel Ürünler
– Diyetli Yaşam Ürünleri ve Vitaminler
– Sporcu Besinleri ve Ilaçları

Kuaför salonları için donanımlar ve dekorasyon üniteleri –
Saç yıkama üniteleri, çalışma tezgahları –

 Saç boyaları, serumları, kapsülleri –
Saç bakım ürünleri, şampuanlar ve kremler –
Saç kozmetikleri ve şekillendirme ürünleri –

Briyantin, jöle ve saç spreyleri –
Fön ve saç kesim makineleri ve şekillendirme cihazları –

Saç fırçaları, taraklar ve tokalar –
Saç kesim aletleri, profesyonel makaslar ve taraklar –

Saç analiz cihazları ve aksesuarları, peruk ve saç kaynakları –
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Organizatör

“Think Global - Küresel Düşün” mottosuyla sektörde tecrübesi 20 yılı 
asan profesyoneller tarafından 2008 yılında fuarcılıkta uluslararası 
standartları Türkiye’ye kazandırmak amacıyla kurulan TG EXPO 
ULUSLARARASI FUARCILIK A.S. birçok ilk gerçekleştirerek Türk 
fuarcılık sektörünün gelişimine destek veren yenilikçi bir marka 
olmuştur.

Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinin uluslararası derneği olan 
Uluslararası Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) ve Uluslararası Kongre ve 
Konvansiyonlar Birliği (ICCA) üyelilkleri bulunan TG Expo, T.C. Ticaret 
Bakanlığı’ndan uluslararası fuarların milli katılım organizasyonlarını 
gerçekleştirmek üzere akredite bir şirket olarak, 5 kıtada 20’den fazla 
ülkede bireysel ya da milli katılım organizasyonları ve Türkiye’de 
organize ettiği fuarlar ile firmalarının ticaret hacimlerini geliştirmelerini 
sağlamaktadır.

TG Expo Hakkında

Ziyaretçi Profili

– Güzellik Merkezi Sahipleri
– Medikal Estetik Doktorları
– Estetisyenler
– Kuaförler
– Makyaj Sanatçıları
– Spa - Sauna - Otel Müdürleri
– Diyetisyenler
– El - Ayak Bakımı
– Eczane Yetkilileri
– Fitness Salonu İşletmecileri
– Öğrenci Kursiyeler
– Diğer

/guzellikfuari/guzellikvebakimfuari /guzellikvebakimfuari /güzellik-ve-bakim-fuari

Katılımcı olmak istiyorsanız: info@guzellikvebakim.com


