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12. BeautyEurasia

Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı,
2016 yılında %15 büyüyor…

Avrasya’nın en büyük kozmetik zirvesi
BeautyEurasia 2016, Nisan ayında sektörü
buluşturuyor!
Dünyanın önde gelen kozmetik fuarlarından BeautyEurasia 2016, 21 – 23 Nisan 2016
tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 50 ülkeden 600 katılımcı
firmayı, 105 ülkeden gelen 12.000 ziyaretçiyle buluşturacak olan BeautyEurasia 2016,
“Avrasya Bölgesi’nin en büyük kozmetik fuarı” olma özelliği taşıyor.
İngiliz fuarcılık şirketi ITE Group PLC.’nin Türkiye ofisi ITE Turkey’in grup şirketleri arasında
yer alan Platform Fuarcılık, 2016 yılında, 12. BeautyEurasia - Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve
Kuaför Fuarı’nı düzenleyecek. Önümüzdeki Nisan ayında, dünyanın dört bir yanındaki
uluslararası üreticiler ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini bir araya getirecek olan fuar,
Avrasya Bölgesi’nin en önemli iş ve iş geliştirme platformu olarak, 105 ülkeden 12.000 ziyaretçiyi
ağırlamaya hazırlanıyor.
ITE Turkey Hızlı Tüketim ve Enerji Grup Direktörü Atilla Marangozoğlu, BeautyEurasia
2016 için şu sözleri söyledi: “BeautyEurasia kapsamında, 2016 yılında, 12. kez, kozmetik
alanında, Avrasya Bölgesi’nin en büyük ticari platformunu düzenleyeceğiz. ITE Group olarak,
dünya çapında, 9 ülkede gerçekleştirdiğimiz 11 kozmetik fuarından edindiğimiz global iş ağı ve
deneyimle, bu yıl da katılımcı ve ziyaretçilerimize etkili bir iş platformu sağlamayı hedefliyoruz.
Geçtiğimiz yıl BeautyEurasia’da 42 ülkeden 450 katılımcı firmanın, ürün ve teknolojilerini, 100
ülkeden gelen 9.127 ziyaretçiyle buluşturduk. Fuar sonrasından bugüne dek geçen süre zarfında,
yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçilere yönelik birçok tanıtım çalışması gerçekleştirdik. Tüm bu
çalışmalarımızın neticesinde BeautyEurasia 2016’da katılımcı ve ziyaretçi sayımızı %15 artırarak,
50 ülkeden 600 katılımcı firmayı, 105 ülkeden gelen 12.000 ziyaretçiyle bir araya getirmeyi
hedefliyoruz. Dev Avrasya pazarına açılan en önemli kapılardan biri olan BeautyEurasia,
katılımcılarına Türkiye ve Avrasya Bölgesi pazarlarına yönelik çok büyük ihracat potansiyeli
sunuyor. Özellikle bu bölge ülkelerini kapsayan pazar hedeflerine sahip üretici ve ihracatçı
firmaların BeautyEurasia 2016’da yer almasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

Alım Heyetleri Programı, milli ve grup katılımlarıyla uluslararası katılımcı ve ziyaretçilerine yeni
pazar ve iş olanakları sağlayan BeautyEurasia 2015’de, İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, Fas,
Bulgaristan, Avusturya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Malezya, Çin ülkelerinin pavilyonları yer
almıştı. 2016 yılında bu ülkelere ilaveten Polonya’nın da ülke pavilyonuyla katılım sağlayacağı
fuar, ayrıca da tüm dünyanın hedef pazarları arasında yer alan Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve
Uzak Doğu ülkelerinden gelecek çok sayıda kozmetik zinciri, toptancı ve perakendeciye ev
sahipliği yapacak. Avrasya Bölgesi’nin en büyük kozmetik zirvesi olan BeautyEurasia 2016, 21 –
23 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

