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GÜZELLİK & BAKIM 2020 

 

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, 5-8 Mart 2020 
tarhlernde 32. kez düzenlenyor. 

Güzellk & Bakım 2020, 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. 



KATILIMCI

202
ZİYARETÇİ

25.388
MARKA

558
ÜLKE

18

Güzellk & Bakım 2019 ’un katılımcılarıyla başarı tablosu

⚫ Doktor, hastane ve klnk yönetcs, güzellk
   merkez sahb, estetsyen ve eczacı gb sektör
   temslclernn en büyük buluşma noktasında
   hedef ktlenzle br araya geln

⚫ Ulusal ve uluslararası tedarkçlerle ortaklık kurun

⚫ Marka blnrlğnz arttırın

⚫ Kurumsal majınızı yükseltn

⚫ Sektördek son trendler takp edn ve hzmet
    alanınızı genşletn

⚫ Sektörün önde gelen yönetcleryle tanışın

NEDEN KATILMALISINIZ? 



KATILIMCI PROFİLİ 

Kozmetk & Makyaj Ürün ve Ekpmanları
Profesyonel makyaj malzemeler ve ekpmanları - Kalıcı makyaj ekpmanları - Geçc ve kalıcı tattoo chazları - 

Makyaj fırçaları - Renkl kozmetk ve parfümer ürünler - İpek krpk - Kaş, krpk, perma & boyaları Doğal clt 
bakım ürünler - Cımbız, törpü, makas - Ağda, ağda ısıtma makneler ve yan ürünler - Aynalar, süngerler - Yüz 

temzleycler, tonkler - Maskeler ve peelng ürünler - Vücut losyonları, jeller, nemlendrcler - Kozmetk ürün 
ambalajları - Solaryum chazları ve yan ürünler - Solaryum kozmetğ ve danışmanlık hzmetler

Spa - Wellness & Ftness Ürün ve Ekpmanları
Spa & Wellness yatak ve ekpmanları - Spa kozmetkler Wellness ürünler - Thallaso ekpman ve ürünler - Spa 
konsept ve tasarım danışmanlık hzmetler - Ftness aletler ve programları - Ftness teknkler - Ttreşml vücut 
gelştrme aletler - Spor merkez chazları ve teknolojler - Yoga & Plates ürünler - Doğal ve btksel ürünler - 
Dyetl yaşam ürünler ve vtamnler - Sporcu besnler ve htyaçları

Saç & Bakım Ekpmanları ve Ürünler 
Kuaför salonları çn donanımlar ve dekorasyon ünteler - Saç yıkama ünteler - Çalışma tezgahları, koltuklar, 
bekleme koltukları - Saç boyaları, serumları, kapsüller ve yenden yapılandırma ürünler - Saç bakım ürünler, 
şampuanlar ve kremler - Saç kozmetkler ve şekllendrme ürünler - Bryantn, jöle ve saç spreyler - Fön 
makneler, saç kesm makneler ve şekllendme chazları - Saç fırçaları, taraklar ve tokalar - Saç kesm aletler, 
profesyonel makaslar ve taraklar - Saç analz chazları - Saç aksesuarları- Peruk ve saç kaynakları

Medkal Estetk Dermokozmetk Ürün ve Ekpmanları
Clt bakım ve analz chazları ve ürünler - Fraksyonel lazer sstemler - Medkal estetk lazer sstemler - Ozon 
terap ekpmanları - Karboksterap ekpmanları - Eplasyon sstemler Ant agng, lftng, kırışıklık tedavs 
teknolojler ve ürünler - Vücut bakım chaz ve ürünler - Selült tedavs chazları ve ürünler - Zayıflama ve 
toparlama chaz ve ürünler - Yüz ve vücut masaj ekpmanları - Dermokozmetk bakım ürünler - Dolgu 
maddeler - Serumlar - Mezoterap ürünler - Clt bakım yatakları

Profesyonel Tırnak Ekpmanları & El - Ayak Bakımı
Protez tırnak teknkler ve ürünler - Plastk ve protez tırnaklar - Tırnak setler - Kalıcı ojeler ve setler -  Mankür 

pedkür aletler - Akrlk, jel, dpng sstemler ve malzemeler - Fırça tpler - Tırnak aksesuarları ve stckerlar - 
Tırnak süsleme makneler - El ve ayak bakım chazları ve ürünler - Ayak masaj aletler - Batık tırnak bakım ve 

tedav sstemler - Dyabetl ayak bakım ürünler



ZİYARETÇİ PROFİLİ 

2019 FUAR VERİLERİ KATILIMCI PROFİLİ 
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⚫ Doktorlar

⚫ Dermatologlar

⚫ Estetsyenler

⚫ Güzellk Uzmanları

⚫ Kuaförler ve Sektör Profesyoneller

⚫ Uluslararası Anlamda Tcar Temslcsler ve Uzmanlar

⚫ Yerl ve Yabancı Satın Alma Yetkller

⚫ Sektörel Kurumlar

⚫ Meslek Odaları ve Dernekler



TG EXPO HAKKINDA 
“Thnk Global - Küresel Düşün” mottosuyla sektörde tecrübes 20 yılı aşan profesyoneller tarafından 2008 yılında, fuarcılıkta uluslararası 
standartları Türkye’ye kazandırmak amacıyla kurulan TG EXPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş. brçok lk gerçekleştrerek Türk fuarcılık 
sektörünün gelşmne destek veren yenlkç br marka olmuştur.

Dünyanın en büyük fuar organzatörlernn uluslararası derneğ olan Uluslararası Fuarcılık Endüstrs Brlğ (UFI) ve Uluslararası Kongre ve 
Konvansyonlar Brlğ (ICCA) üyellkler bulunan TG Expo, T.C. Tcaret Bakanlığı’ndan uluslararası fuarların mll katılım organzasyonlarını 
gerçekleştrmek üzere akredte br şrket olarak, 5 kıtada 20’den fazla ülkede breysel ya da mll katılım organzasyonları ve Türkye’de 
organze ettğ fuarlar le frmalarının tcaret hacmlern gelştrmelern sağlamaktadır.

İstanbul Lütf Kırdar Uluslararası Kongre ve Serg Sarayı, Rumel Salonu
Şehrn tcaret ve kültür merkeznde konumlandırılmış olan İstanbul Lütf Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Serg Sarayı Rumel Salonu hem toplu taşıma araçlarına yakınlığı hem de merkez 
lokasyonuyla katılımcı ve zyaretçlerne kolay erşm ve zamanı en verml şeklde kullanma 
olanağı sağlıyor.

Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak Ertogay İş Merkezi No: 9 / 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

Organizatör


