ISTANBUL 2021
33. İstanbul Uluslararası Güzellk & Bakım, Profesyonel Kozmetk ve
Saç, Spa & Wellness - Ftness Ürün ve Ekpmanları Fuarı

SPONSORLUK DOSYASI

10 - 13 HAZİRAN 2021
İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR

ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI
RUMELİ SALONU
guzellkvebakm.com
Organizatör

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

GÜZELLİK & BAKIM 2021
Medkal estetk, profesyonel kozmetk, saç, spa, wellness ve ftness le
lgl en yen ürün, ekpman ve yöntemler ve dünya dev markaları
yıllardır zyaretçleryle buluşturan ve sektörün en öneml etknlğ olan
Güzellk & Bakım Fuarı, 10 - 13 Hazran 2021 tarhlernde 33. kez düzenlenyor.
Güzellk & Bakım 2021, güzellk uzmanları, estetsyenler, doktorlar, güzellk
merkez sahpler, hastanelern satın alma yetkller, makyaj sanatçıları
gb sektör profesyonellern; yen pazarlar arayan köklü frmalar ve
grşmlerle br araya getren eşsz br platform oluşturuyor. Üstelk çeştl
makyaj yarışmaları, uygulamalı eğtmler ve alanında uzman kşlerce
düzenlenen semner ve etknlklerle de fuarcılık deneymnze farklı br
boyut kazandırıyor.

Güzellk & Bakım 2020 ’nn katılımcılarıyla başarı tablosu

232
KATILIMCI

29.196
ZİYARETÇİ

642
MARKA

30
ÜLKE

NEDEN SPONSOR OLMALISINIZ?
30 yılı aşkın süredr sektörün en öneml ve en büyük organzasyonu olma
özellğ le Güzellk & Bakım Fuarı, bu yıl da sektörün en yen ürün ve yöntemlern
ve önde gelen dünya markalarını zyaretçler le buluşturacak.
TG Expo Uluslararası Fuarcılık’ın düzenledğ Güzellk & Bakım 2021, İstanbul Lütf
Kırdar Uluslararası Kongre ve Serg Sarayı’nın bütün avantajlarını kullanarak, dev
br tcaret platformu oluşturuyor.
Doktorlar, estetsyenler, dermatologlar, güzellk uzmanları, hastane satın
alma sorumluları, güzellk merkez sahpler, kuaförler ve makyaj sanatçıları
gb sektör profesyonellern, sektörün yen pazarlar arayan köklü frmaları ve
yen başlangıç yapmak steyen grşmcler le br araya getren Güzellk & Bakım Fuarı,
bünyesnde gerçekleştrdğ B2B programları, yarışma, workshop ve söyleş
etknlkler le sektöre farklı br boyut kazandırıyor.

Avantajları
– Genş br yaş ve meslek skalasındak zyaretç ktlesne ulaşma ve marka blnrlğn artırma mkânı sunar.
– Sektörde karar yetks sahb pek çok yönetc le buluşma ortamı sağlar ve frma majınızı güçlendrr.
– Fuarın medya planlaması dahlnde yapılan tüm reklam kampanyalarında yer almanızı sağlayarak,
marka blnrlğn artırma fırsatı sunar.
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SPONSORLUK
Ana Sponsorluk
– Fuarın tanıtımı çn yapılacak tüm
pazarlama çalışmalarında logo kullanımı

– Fuar alanı grşnde 2 adet kırlangıç veya
roll-up

– Katılımcı ve zyaretçye yönelk 30.000
adet e-bülten göndermnde logo
kullanımı

– Fuar alanında 16 m² tanıtım standı

– 1.000 adet fuar afşnde logo kullanımı
– Fuar grşlernde asılacak bayraklarda
logo kullanımı
– 250.000 davetye le dğer basılı evraklarda
ve tüm reklamlarda logo kullanımı
– Basın bültenlernde logo kullanımı
– Fuarın web stesnde logo kullanımı ve
sponsorun kend stesne lnk

Sahne Sponsorluğu
– Fuar süresnce düzenlenecek etknlklern
gerçekleşeceğ sahne platformunda
logo kullanımı
– Yapılan anlaşma gereğnce sahne
gydrme
– Sahnenn yan taraflarında 2 adet roll-up
kullanımı
– Etknlk programının yer aldığı
dokümanlarda logo kullanımı
– Fuar kataloğunda 1 tam sayfa renkl lan
ve tanıtım yazısı

– Fuar web sayfasında banner ve logo
kullanımı
– Sosyal medya platfomlarında tanıtım
– Derg ve gazete lanlarında logo kullanımı
– 200 adet fuar davetyes

Fyat: 10.000 € + KDV

– Basın odasında frmaya at 1.000 adet
basın dosyası
– Fuar kataloğunda 1 tam sayfa renkl lan
ve tanıtım yazısı
– 400 adet fuar davetyes
Fyat: 20.000 € + KDV

SPONSORLUK
Danışma Sponsorluğu
Fuar alanı grşndek danışma alanında:
– Broşür, eşantyon dağıtımı
– Zyaretç kaydı

– Derg ve gazete lanlarında logo
kullanımı

– Yapılacak malnglerde logo kullanımı

– 200 adet fuar davetyes

– Fuar kataloğunda 1 tam sayfa renkl lan
ve tanıtım yazısı
– Fuar web sayfasında banner ve logo
kullanımı

Dağıtım Sponsorluğu
– 250.000 adet davetyede logo kullanımı

– Sosyal medya platformlarında tanıtım

– 1.000 adet afşte logo kullanımı

– Derg ve gazete lanlarında logo
kullanımı

– Fuar grşlerne asılacak dış mekan
bayrak logo kullanımı

– 100 adet fuar davetyes

– Fuar kataloğunda 1 tam sayfa renkl lan
ve tanıtım yazısı
– Fuar web sayfasında banner le logo
kullanımı

– Sosyal medya platfomlarında tanıtım

Fyat: 5.000 € + KDV

Fyat: 10.000 € + KDV

SPONSORLUK
Yaka Kartı - Yaka İp Sponsorluğu*
– Fuarın katılımcı ve zyaretçlerne verlen
20.000 adet yaka kartının ön ve arka
kısmında logo kullanımı
– 20.000 adet yaka kartının asıldığı yaka
plernde logo kullanımı
– Basılı tüm materyallerde logo kullanımı
– Sponsorun kend basılı malzemelernde
fuar logo kullanımı
– Yapılacak malnglerde frma logosunun
yer alması

– Fuar kataloğunda 1 tam sayfa renkl lan
ve tanıtım yazısı
– Fuar web sayfasında banner ve logo
kullanımı
– Sosyal medya platfomlarında tanıtım
– Derg ve gazete lanlarında logo
kullanımı
– 100 adet fuar davetyes
Fyat: 5.000 € + KDV

*Bu bedel yukarıdak sponsorluklardan sadece br çn geçerldr.

MEDYADA GÜZELLİK & BAKIM

Ayda 2 kere 82.000 yerl,
36.000 yabancı dataya malng servs

HABERLER

50+

yazılı basın haber

Radyo Reklamları

36.000 kşlk sektörel olarak
segmente edlmş dataya
belrl peryotlarda sms gönderm

HABERLER

10+

TV basın haber

100+

nternet basını haber

Yurt İç ve Yurt Dışı Hedef Ülkelere
Reklam Tanıtım Çalışmaları

MEDYADA GÜZELLİK & BAKIM
Onlne Medya

MEDYADA GÜZELLİK & BAKIM
TV Haberler

Sponsorluk

Fırsatlarından
Yararlanmak için:
info@guzellikvebakim.com

Organizatör

Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak Ertogay İş Merkezi No: 3 / 27 Kadıköy, İstanbul, Türkiye
T. 444 EXPO (3976) I +90 216 338 45 25 | F. +90 216 338 45 24 | info@tgexpo.com | tgexpo.com

