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Avrasya’nın en prestijli güzellik, sağlık ve bakım fuarı
CNR Beauty&Wellness Show İstanbul, 20-23 Eylül 2018 
tarihleri arasında, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul 
Fuarcılık tarafından, CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleşti. Bu yıl 
ilk kez düzenlenen fuar ile güzellik, bakım ve kozmetik 
sektörlerinin 1,5 milyar dolarlık ihracat oranı daha yukarılara 
çekilmesi hedeflendi. Fuarda özellikle yüzde yüz yerli ve organik 
olan temel bakım ürünleri ziyaretçilerin beğenisini topladı.



Katılımcı Profili 
• Medikal Estetik Dermatoloji Ürün ve Ekipmanları

• Kozmetik & Makyaj Ürün ve Ekipmanları
• Spa-Wellness & Fitness Ürün ve Ekipmanları

• Profesyonel Tırnak Ekipmanları & El Ayak Bakımı
• Saç ve Bakım Ekipmanları ve Ürünleri

• Parfümeri Ürünleri

Yerli yabancı firma dağılımı

72 yerli%96       3 yabancı%4
75 toplam  katılımcı

Memnun ve çok memnun %82,8

Bir sonraki CNR Beauty & Wellness Show İstanbul'a nasıl katılmak istersiniz? 

Aynı alan ile katılmak istiyorum %20,9
Alanımı büyütmek istiyorum %79,1

CNR Beauty&Wellness Show İstanbul Fuarı’nda yerli firmaların yanı sıra 
Almanya, Brezilya, Bulgaristan, Fransa, Hindistan, İsrail, İspanya, İtalya, 

Pakistan, Polonya, Tayland, Tayvan ve ABD gibi ülkelerden de ünlü 
markalar katılımcı olarak yer aldı.

5.000 – 10.000$

10.000 – 50.000$

50.000 – 100.000$

100.000 – 500.000$

500.000$ – 500.000$

                    %70
              %15
      %8
   %5
%2

Fuar sırasında ne kadar sipariş aldınız?



Ziyaretçi Firmaların Faaliyet Alanı:
• Dermatoloji • Estetik Cerrahi • Güzellik Merkezi

• Estetisyenlik / Güzellik Uzmanlıgı
• Kuaförlük • Spa/Fitness/Otel

• Sektörel Kurum, Meslek Odaları ve Dernekler
• Medya • Perakende • Sektör Profesyonelleri

Bölgesel Yüzdeler 

Orta Doğu %38

Asya %11

Afrika %5

Avrupa %31

Amerika %1

Uzak Doğu %2

Rusya %12

• AFGANİSTAN • ALMANYA • ARNAVUTLUK • AZERBAYCAN • BAE
• BAHREYN • BOLİVYA • BULGARİSTAN • CEZAYİR • ÇİN • FAS • FİLİSTİN
• FRANSA • HOLLANDA • IRAK • İNGİLTERE • İRAN • İSRAİL • İSVEÇ
• KAMERUN • KATAR • KAZAKİSTAN • KKTC • KUVEYT • LİBYA • LİTVANYA
• MACARİSTAN • MAKEDONYA • MALEZYA • MISIR • ÖZBEKİSTAN
• PAKİSTAN • RUSYA • SIRBİSTAN • SLOVENYA • SOMALİ • SUDAN
• SUUDİ ARABİSTAN • TUNUS • UMMAN • ÜRDÜN • VANUATU
• VENEZUELA • YEMEN • YUNANİSTAN • ZAMBİA

Ziyaret Eden
Ülkeler Dağılımı

Spa-Wellness & Fitness ürün ve ekipmanları

Parfümeri ürünleri%10

%11

%12

%14

%26

%27

Profesyonel tırnak ekipmanları & el ayak bakımı

Saç & bakım ekipmanları ve ürünleri

Kozmetik & makyaj ürün ve ekipmanları

Medikal estetik dermatoloji ürün ekipmanları 

                    Ziyaretçilerin
                       en çok ilgi
                    gösterdiği
Ürün Grupları



Yerli

10.630 kişi
Yabancı

1.216 kişi

 Ziyaretçilerin memnuniyet oranı  %91
Bir sonraki fuarı ziyaret etmek isteyen ziyaretçi oranı  %87

Ziyaretçi Profili

%38 %36 %13 %4 %2 %2 %5

Şirket Sahibi
Şirket Ortağı Pazarlama Müdürü Satın Alma Müdürü Diğer

Genel Müdür/CEO Üretim Müdürü CFO/Mali İşler Müdürü

Yerli Yabancı
Ziyaretçi
Dağılımı

TOPLAM

11.846 kişi

ZİYARETÇİ FİRMA PROFİLİ 

Üretici Perakendeci Distribütör Toptancı

İthalatçı Basın Dernek
Kamu

Kuruluşu

İhracatçı Diğer

%60 %5 %4 %3

%4 %3 %3 %2 %16



 Yurtdışı 
fuar ziyaretleri

Yurtiçi ve yurtdışı
dergilerde reklam 

ve advertorial çalışmaları

3.914.933  Gösterim

27.206 Tıklama

1.659.990 Kişi

3.425.156 Gösterim

17.903 Tıklama

TV  - Raydo - Gazete

Dijital Pazarlama



ÇAĞDAŞ GROUP:
Kozmetik fuarlarını genel 
olarak nasıl 
buluyorsunuz?
Kozmetik fuarlarını bizim 
için büyük bir şans olarak 
görüyoruz. Çünkü 
müşterilerimize aslında 

birebir ziyaretler mümkün, her zaman gidebiliyoruz, fakat 
Türkiye büyük bir ülke. Bu yüzden aslında bu tarz fuarlarda 
sektörü bir araya getirip, bu insanları bir arada toplayıp 
birebir görüşme şansınız oluyor. Aynı zamanda bütün 
cihazları da bir anda sunma şansımız oluyor. Özellikle 
cihazlarımız genelde büyük yapıda cihazlar. Müşteriler 
bunları fuarlarda bir arada görme şansına sahip. Fuarlar bu 
amaçlara iyi bir şekilde hizmet ediyor. 
Fuarlar tek kelime ile size ne ifade ediyor?
Vitrin. Cihazlarımızı insanlara sunma imkanı sağlıyor.

Dr. B – Esra Şen / 
Neslihan Bükümcü
Fuarlar tek kelime ile ne 
ifade ediyor?
Bir markanın oluşum 
sürecinde olması gereken 
alanlar ve sahalar. Eğer 

satış ve pazarlama ağını genişletmek istiyorsanız, ulusal ve 
uluslararası pazarlamayı düşünüyorsanız mutlak surette 
olmanız gereken yerler. Bizim de fuarda bulunma amacımız 
yurt içinden ziyade yurt dışı satış mümessillikleri ve yurtdışı 
heyetleri heyetleri ile bir araya gelerek Pazar ağımızı 
genişletmek. Bizim için yurt dışı vitrini.

Joint Balance –
Meral Altan
Fuarları genel olarak nasıl 
buluyorsunuz?
Fuarların etkisinden ve 
aktivitesinden oldukça 
memnunum. Ürünlerimiz 

hem Sports Week hem de Beauty Show’da alanındaki tek 
ürün olma sebebiyle gerçekten çok rağbet gördü. Sabah 8 
akşam 8, hiç oturmadan, gayet iyi satış yaparak ürünü 
tanıttık. Biz açıkçası fuarın gidişatından çok memnunuz. 
Fuar tek kelime ile size ne ifade ediyor?
Fuar çok kaliteli ürünleri, çok kaliteli firmaları bir araya 
getiren mekan demek bana göre. 

Mormed – Hüseyin Dağar
Fuarları genel olarak nasıl 
buluyorsunuz?
Fuarları müşterilerimizle, 
dostlarımızla tanışma, 
hasret giderme olarak 
görüyoruz, çünkü onları 
çok fazla ziyaret 

edemiyoruz. Onları burada ağırlamak olarak görüyorum 
ben. Onlara yeniliklerle tanıştırıyor ve işletmelerini nasıl 
büyüteceklerini konuşuyoruz. İşlerini büyütmeyi ve onlarla 
birlikte büyümeyi hedefleyen bir anlayışa sahibiz. Yeni 
kişilerle tanışıyoruz.  
Müşteri potansiyelinden memnun muyuz?
Çok memnunuz. 
Fuarlar tek kelime ile size ne ifade ediyor?
Tazelenme, yenilik

MZS Group – Bora Yüksel
Fuarı genelde nasıl 
buluyorsunuz?
Katılımcı sayısı olarak 
biraz az ama öz insan 
geliyor. Bizim 
istediğimizde zaten o. 

Diğer fuarlarda yaşadığımız bir curcuna olurdu, buradaki 
profil bilgi ve ürün almak için gelenlerden oluşuyor. 
Fuara özel bir ürün var mı?
Hiçbir fuarda olmayan bir şey yaptık ve teknik servis 
kurduk. Teknik servisin önemini anlatmaya çalışıyoruz ve 
buna rağbet büyük. 
Fuar tek kelime ile ne ifade ediyor?
Güzel bir başlangıç diyorum burası için. İlkini yapıyor, 
hayırlısı olsun. İnşallah devamı gelir. Ben çok seviyorum 
fuarları, burada yeni yeni insanlarla tanışıyoruz, hep 
görüştüğümüz insanlar değil de sürekli farklı farklı 
insanların gelmesi, diğer illerden de gelmesi ki bu konuda 
da çaba gösterilmiş. Ümit ediyorum daha güzel olacak. 
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Katılımcı görüşleri
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