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Medikal estetik, profesyonel kozmetik, saç, spa, wellness 
ve fitness ile ilgili en yeni ürün, ekipman ve yöntemleri ve 
dünya devi markaları yıllardır ziyaretçileriyle buluşturan ve 
sektörün en önemli etkinliği olan Güzellik & Bakım Fuarı, 
10-13 Mart 2022 tarihlerinde 34. kez düzenleniyor. 

Güzellik & Bakım 2022, güzellik uzmanları, estetisyenler, 
doktorlar, güzellik merkezi sahipleri, hastanelerin satın 
alma yetkilileri, makyaj sanatçıları gibi sektör 
profesyonellerini; yeni pazarlar arayan köklü firmalar ve 
girişimlerle bir araya getiren eşsiz bir platform oluşturuyor. 
Üstelik çeşitli makyaj yarışmaları, uygulamalı eğitimler ve 
alanında uzman kişilerce düzenlenen seminer ve 
etkinliklerle de fuarcılık deneyiminize farklı bir boyut 
kazandırıyor. 
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Güzellik ve Bakım
Sektörünün Türkiye’de
İlk ve En Prestijli 
Organizasyonu Olan 
Güzellik & Bakım’a
Katılmak için

5 NEDEN

Doktor, hastane ve 
klinik yöneticisi, 
güzellik merkezi 
sahibi, estetisyen ve 
eczacı gibi sektör 
temsilcilerinin en 
büyük buluşma 
noktasında hedef 
kitlenizle bir araya 
gelin

2

3

4

5
Ulusal ve uluslararası 
tedarikçilerle ortaklık 
kurun

Marka bilinirliğinizi 
arttırın ve kurumsal 
imajınızı yükseltin

Sektördeki son 
trendleri takip edin ve 
hizmet alanınızı 
genişletin Sektörün önde gelen 

yöneticileriyle tanışın

NEDEN KATILMALISINIZ? 

1



25.741  
ZİYARETÇİ

600+ 
MARKA

45
ÜLKE

%16
Uluslararası Zyaretç

%84
Yurtç Zyaretç200+ 

KATILIMCI

(Almanya, Fransa,
İrlanda, ABD, 
İngltere,
Avustralya ve 
Güney Kore’den)

Zyaretç İlk 10 Ülke Dağılımı

Zyaretç DağılımıKatılımcı Dağılımı

IRAN

RUSYA

K.K.T.C

ALMANYA

İSVİÇRE

FRANSA İNGİLTERE

UKRAYNA

KATAR

AVUSTRALYA

SAYILARLA GÜZELLİK & BAKIM 2021
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%48

%18

%13

%10

%6

%5

Medkal Estetk Dermatoloj 
Ürün ve Ekpmanları

Kozmetk & Makyaj 
Ürün ve Ekpmanları
Tırnak & El - Ayak Bakım
Ürün ve Ekpmanları
Saç Bakım Ürün 
ve Ekpmanları

Spa Wellness & Ftness
Ürün ve Ekpmanları 

%18,0
%13,3
%11,0

%9,0
%8,5
%8,0
%6,0
%5,2

Estetsyenler

Güzellk Uzmanları

Dermatologlar

Kuaförler

Doktorlar

Makyaj Sanatçıları

Güzellk Merkez Yönetcler

Profesyonel Alandak Öğrencler 

%4,7
%4,0
%3,8
%3,2
%2,9
%1,7
%1,0

Dyetsyenler

Masözler

Eczacılar

Hastane ve Klnk Satın Almacıları 

Sektör Dernekler ve
Meslek Odaları 

Franchse ve Baylk
Yatırımcıları/Grşmcler 

Spa-Sauna Otel Satın Almacıları 

KATILIMCI PROFİLİ ZİYARETÇİ PROFİLİ 
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Sağlıklı Yaşam Ürünleri



ÜRÜN GRUPLARI
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Medikal Estetik Dermokozmetik Ürün ve Ekipmanları
Cilt bakım ve analiz cihazları ve ürünleri - Fraksiyonel lazer sistemleri - Medikal estetik lazer sistemleri - Ozon terapi ekipmanları - 
Karboksiterapi ekipmanları - Epilasyon sistemleri Anti aging, lifting, kırışıklık tedavisi teknolojileri ve ürünleri - Vücut bakım cihaz ve 
ürünleri - Selülit tedavisi cihazları ve ürünleri - Zayıflama ve toparlama cihaz ve ürünleri - Yüz ve vücut masaj ekipmanları - 
Dermokozmetik bakım ürünleri - Dolgu maddeleri - Serumlar - Mezoterapi ürünleri - Cilt bakım yatakları

Profesyonel Tırnak & El - Ayak Bakım Ürün ve Ekipmanları
Protez tırnak teknikleri ve ürünleri - Plastik ve protez tırnaklar - Tırnak setleri - Kalıcı ojeler ve setleri -  Manikür pedikür aletleri - 
Akrilik, jel, diping sistemleri ve malzemeleri - Fırça tipleri - Tırnak aksesuarları ve stickerlar - Tırnak süsleme makineleri - El ve ayak 
bakım cihazları ve ürünleri - Ayak masaj aletleri - Batık tırnak bakım ve tedavi sistemleri - Diyabetli ayak bakım ürünleri

Spa - Wellness & Fitness Ürün ve Ekipmanları
Spa & Wellness yatak ve ekipmanları - Spa kozmetikleri Wellness ürünleri - Thallaso 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 ve bitkisel ürünler - Diyetli yaşam ürünleri ve vitaminler - Sporcu besinleri ve ihtiyaçları

Kozmetik & Makyaj Ürün ve Ekipmanları
Profesyonel makyaj malzemeleri ve ekipmanları - Kalıcı makyaj ekipmanları - Geçici ve kalıcı tattoo cihazları - Makyaj fırçaları - Renkli 
kozmetik ve parfümeri ürünleri - İpek kirpik - Kaş, kirpik, perma & boyaları Doğal cilt bakım ürünleri - Cımbız, törpü, makas - Ağda, ağda 
ısıtma makineleri 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

Saç & Bakım Ürün ve Ekipmanları
Kuaför salonları için donanımlar ve dekorasyon üniteleri - Saç yıkama üniteleri - Çalışma tezgahları, koltuklar, bekleme koltukları - Saç 
boyaları, serumları, kapsülleri ve yeniden yapılandırma ürünleri - Saç bakım ürünleri, şampuanlar ve kremler - Saç kozmetikleri ve 
şekillendirme ürünleri - Briyantin, jöle ve saç spreyleri - Fön makineleri, saç kesim makineleri ve şekillendime cihazları - Saç fırçaları, 
taraklar ve tokalar - Saç kesim aletleri, profesyonel makaslar ve taraklar - Saç analiz cihazları - Saç aksesuarları- Peruk ve saç kaynakları
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GÜZELLİK VE BAKIM ETKİNLİKLERİ
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34 yıldır kesintisiz sektörün çekim merkezi olmaya devam eden Güzellik & Bakım Fuarı; alanında 
uzman profesyonellerin katılımıyla sektörün cerrahi, dermatoloji, psikoloji ve beslenme gibi 
çeşitli dallarla olan ilişkisini ele alacak.

Dört gün boyunca 
devam edecek fuarda 
birçok etkinlik ve 
workshop 
düzenlenecek. 
Fuarla eş zamanlı olarak 
kategorize edilmiş 
etkinlik  programında 
25’dan fazla oturum, 
30’dan fazla konuşmacı 
ile birçok  seminer, 
panel ve workshop 
gerçekleşecek.  Fuar 
boyunca sektör 
profesyonelleri 
dünyadaki güzellik 
trendlerini, yeni ürünleri, 
yöntemlerini anlatacak. 
Ayrıca katılımcılara bazı 
uygulamaları 
deneyimleme fırsatı da 
sunulacak.

Güzellik içten gelir diyerek 
besinlerin cilt kalitesine 

etkisinin ele alındığı
“All in Wellness”

Ameliyatsız gençleşmenin
ve yaşlanmayı engellemenin 

yöntemlerinin anlatıldığı, 
“Anti-Aging Academy”

Saç, topuz ve makyaj 
şovlarından, saç kesimi ve 
renklendirmeye, türban 

tasarım şovlarından 
microblading’e kadar en 

renkli şovlarla
“Beauty on the Stage”

İşletme yönetimi ve tüm 
tanıtım faaliyetlerinin 

profesyonellerce ele alınacağı  
“Beauty Management” 

Alanında uzman kişilerden 
uygulamalı eğitimlerin verildiği 

“Beauty Workshop” 
oturumları ve daha fazlası 
Güzellik ve Bakım İstanbul 

fuarında yer aldı. 

Ünlü dermotologlarla 
“Skin Care in the 

Spotlight”

Fuar Boyunca Etkinliklerde Ziyaretçiler Bazı Uygulamaları Deneyimleme Fırsatı Bulacak!



TG EXPO HAKKINDA 

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

Organizatör

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

2008 yılında “Think Global - Küresel Düşün” mottosuyla sektörde tecrübesi 20 yılı aşan profesyoneller tarafından  fuarcılıkta 
uluslararası standartları Türkiye’ye kazandırmak amacıyla kurulan TG EXPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş. 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 dünya 
çapındaki kongre ve uluslararası toplantılar sektörünün en önemli birliklerinden biri olan ICCA üyelikleri bulunan TG Expo, 
T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan uluslararası fuarların milli katılım organizasyonlarını gerçekleştirmek üzere akredite bir şirkettir. 
5 kıtada 35’den fazla ülkede bireysel ya da milli katılım organizasyonları ve ayrıca Türkiye’de organize ettiği fuarlar ile Türk 
firmalarının uluslararası pazarlarda ürünlerini tanıtmasını ve ticaret hacimlerini geliştirmelerini sağlamaktadır.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu
Şehrin ticaret ve kültür merkezinde konumlandırılmış olan İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu hem toplu taşıma araçlarına yakınlığı hem de merkezi lokasyonuyla 
katılımcı ve ziyaretçilerine kolay erişim ve zamanı en verimli şekilde kullanma olanağı sağlıyor.
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