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SPONSORLUK DOSYASI



GÜZELLİK & BAKIM ANKARA 2019

GÜZELLİK & BAKIM 2019
Başarı Tablosu

26 - 29 Eylül 2019 tarihlerinde, 31. kez bu defa Ankara’da gerçekleştirilecek   
Güzellik & Bakım Fuarı, estetik, güzellik ve sağlıkla ilgili en yeni ürünleri, yöntemleri 
ve dünya devi markaları yıllardır ziyaretçileri ile buluşturuyor.

Güzellik & Bakım 2019, medikal estetik doktorları, estetisyenler, güzellik uzmanları, 
hastane satın alma yetkilileri, güzellik merkezi sahipleri ve makyaj sanatçıları gibi 
estetik profesyonellerini, sektörün yeni pazarlar arayan köklü firmaları ve 
girişimcileri bir araya getiren eşsiz bir platform. Üstelik yarışma, workshop ve söyleşi 
gibi etkinlikleri ile fuarcılık deneyimine farklı bir boyut kazandırıyor.
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Neden Sponsor Olmalısınız?

31 yıldır sektördeki lider firmaları, en iyi ürün ve yöntemleri, dünyaca ünlü markaları 
ziyaretçileri ile buluşturarak, en büyük ve önemli ihtisas fuarı olma özelliğini elinde 
tutan Güzellik & Bakım Fuarı, sahip olduğu güçlü portföy ve tecrübesini başkente 
taşıyor. 

TG EXPO’nun düzenlediği Güzellik & Bakım Ankara 2019, Ankara’nın tüm bölgelere 
olan yakınlığının avantajını kullanıp fuarın başarı ivmesini daha da yukarı çıkarmayı 
hedefliyor. 

Medikal estetik doktorları, estetisyenler, dermatologlar, güzellik uzmanları, 
hastane satın alma sorumluları, güzellik merkezi sahipleri, kuaförler ve makyaj 
sanatçıları gibi sektör profesyonellerini, sektörün yeni pazarlar arayan köklü 
firmaları ve yeni başlangıç yapmak isteyen girişimcileri ile bir araya getiren 
Güzellik & Bakım fuarı, bünyesinde gerçekleştirdiği B2B programları, yarışma, 
workshop ve söyleşi etkinlikleri ile sektöre farklı bir boyut kazandırıyor.

Ankara’nın dünyaya açılan kapısı 
konumundaki 80.000 m2’lik 
kullanım alanı ve 11.000 m2’lik fuar 
salonu ile “Congresium” modern 
mimarisi, gelişmiş teknolojik alt 
yapısı ve kullanım kolaylığı ile 
Güzellik & Bakım Fuarına yeni bir 
boyut ve ivme kazandıracak.



Sponsorluk

Ana Sponsorluk

– Fuarın tanıtımı için yapılacak tüm
  pazarlama çalışmalarında logo kullanımı
– Katılımcı ve ziyaretçiye yönelik 30.000 adet
   e-bülten gönderiminde logo kullanımı
– 1.000 adet fuar afişinde logo kullanımı    
– Fuar girişlerinde asılacak bayraklarda logo kullanımı
– 250.000 davetiye ile diğer basılı evraklarda
   ve tüm reklamlarda logo kullanımı
– Basın bültenlerinde logo kullanımı
– Fuarın web sitesinde logo kullanımı ve
  sponsorun kendi sitesine link
– Fuar alanı girişinde 2 adet kırlangıç veya roll-up
– Fuar alanında 16 m2 tanıtım standı
– Basın odasında firmaya ait 1.000 adet basın dosyası
– Fuar kataloğunda 1 tam sayfa renkli ilan ve
   tanıtım yazısı
– 400 adet fuar davetiyesi

  Fiyat: 20.000 € + KDV

Danışma Sponsorluğu

Fuar alanı girişindeki danışma alanında:

– Broşür, eşantiyon dağıtımı
– Ziyaretçi kaydı
– Yapılacak mailinglerde logo kullanımı
– Fuar kataloğunda 1 tam sayfa renkli ilan ve
  tanıtım yazısı
– Fuar web sayfasında banner ve logo kullanımı
– Sosyal medya platfomlarında tanıtım
– Dergi ve gazete ilanlarında logo kullanımı 
– 200 adet fuar davetiyesi

  Fiyat: 10.000 € + KDV



Sponsorluk

Dağıtım Sponsorluğu

– 250.000 adet davetiyede logo kullanımı
– 1.000 adet afişte logo kullanımı
– Fuar girişlerine asılacak dış mekan bayrak
   logo kullanımı
– Fuar kataloğunda 1 tam sayfa renkli ilan ve
   tanıtım yazısı
– Fuar web sayfasında banner ile logo kullanımı
– Sosyal medya platformlarında tanıtım
– Dergi ve gazete ilanlarında logo kullanımı
– 100 adet fuar davetiyesi

  Fiyat: 5.000 € + KDV

Yaka Kartı - Yaka İpi  Sponsorluğu*

– Fuarın katılımcı ve ziyaretçilerine verilen
   20.000 adet yaka kartının ön ve arka
   kısmında logo kullanımı
– 20.000 adet yaka kartının asıldığı yaka
   iplerinde logo kullanımı
– Basılı tüm materyallerde logo kullanımı
– Sponsorun kendi basılı malzemelerinde
   fuar logo kullanımı
– Yapılacak mailinglerde firma logosunun
   yer alması
– Fuar kataloğunda 1 tam sayfa renkli ilan ve
   tanıtım yazısı
– Fuar web sayfasında banner ve logo
   kullanımı
– Sosyal medya platfomlarında tanıtım
– Dergi ve gazete ilanlarında logo kullanımı     
– 100 adet fuar davetiyesi

  Fiyat: 5.000 € + KDV
*Bu bedel yukarıdaki sponsorluklardan sadece biri için geçerlidir.
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