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BASIN BÜLTENİ 

CBH EXPO 6 ARALIKTA KAZABLANKA FAS’TA KAPILARINI AÇIYOR 

Bölgenin çok ses getiren etkinliği olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 4. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, 

Hijyen ve Sağlık Ürünleri Fuarı 6-8 Aralık tarihinde Kazablanka’da Atılım Fuarcılık, Elan Expo ve A Spa Maroc 

işbirliğinde düzenlenecektir. 

CBH EXPO tüm sektör firmalarına bölgede geniş ticaret imkânları sunmaktadır. Ciddi pazar araştırmaları 

sonucu ortaya konulan proje, 2017 yılında, bu bakir pazardan pay sahibi olmak isteyen   11 ülkeden 86 

firmayı 6270 ziyaretçi ile buluşturmuştur. Atılım Fuarcılık ve Elan Expo'nun profesyonel ekibinin çalışmaları 

neticesinde fuar süresince 430 profesyonel ikili görüşme gerçekleştirilmiştir. Uluslararası kozmetik ve hijyen 

sektöründeki en son ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilenmesine öncülük eden CBHEXPO, fuarla eş zamanlı 

düzenlenen etkinlik programları sektöre birçok farklı konuda bilgi akışı sağladı, katılımcı ve ziyaretçilerine 

sektörün geleceğini anlattı ve farkındalık yarattı. 

FAS EKONOMİSİ MODERN YATIRIMLARLA DAHA DA GÜÇLENİYOR 

Coğrafi konumun kazandırdığı avantajla Fas, ekonomik olarak Avrupa Birliği ve ülkeleriyle güçlü bir ilişki 

içinde olup, ülke ekonomisini bu standartlara getirmeyi hedefliyor. Son yıllarda yapılan akılcı politikalarla bu 

hedefler çoğunlukla gerçekleşmiş, Fas ekonomisi artan bir istikrar göstermiştir.  

Fas’ta ekonomik gelişmelerle artan satın alma gücü sonucu, hem kadın hem de erkek tüketici kitlesinde 

kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine yapılan harcamalarda artış gözleniyor. Ayrıca, büyük oranda 15 yaş ve 

altı genç nüfusa sahip olan Fas, kozmetik, güzellik ve hijyen sektörlerinde güçlü bir potansiyel barındırıyor. 

CBH EXPO bu potansiyeli değerlendirmek, Türk firmalarının Fas pazarındaki varlığını arttırmak için oldukça 

etkili bir platform sunuyor. 

TÜRK FİRMALARININ FAS PAZARINDA YERİ AYRI! 

Yıllara dayanan ekonomik ilişkiler sonucu, Türk firmaları Fas pazarında sağlam bir yer ediniyor. Son yıllarda 

daha da artan ekonomik işbirliklerinin verdiği güvenle, iki ülke arasında gümrük vergileri kaldırılmış, Türk 

firmaları için Fas pazarı daha da avantajlı hale gelmiştir. Türk vatandaşları için vize muafiyetinin bulunduğu 

Fas’ta, Türkiye menşeli ürünlerin halk arasında edindiği konum oldukça olumlu. Halk ortalaması alındığında, 

satın almada fiyat etkeninin etkili olduğu Fas’ta, Türk ürünleri ucuz, kaliteli ve iyi olarak konumlanıyor.  

Ülkede büyük zincir marketlerinin varlığının artmasıyla temizlik ve kozmetik sektöründe ürün çeşitliliği 

artmakta, bu da perakende satışı olumlu etkilemektedir. 2010 sonrası temizlik sektörü %80 oranında yabancı 

firmaların hâkimiyetine girerken, pazarda yer alan firma sayısının artmasına rağmen Türk markalarının pazar 

payı oldukça yüksek seviyededir. Bu da halk arasında Türk ürünlerine duyulan güveni açıkça gösteriyor. Türk 

firmalarının pazardaki yeri göz önüne alındığında, CBH EXPO yeni katılımcılara oldukça kazançlı bir pazara 

giriş için etkili bir platform sunarken, var olan firmalar için hedef kitlelerine ulaşmayı ve yeni anlaşmalara 

imza atmayı daha kolay hale getiriyor. 

CBH EXPO RENKLİ SHOWLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR 



Dünyanın dört bir yanındaki üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini bir araya getirecek CBH 

EXPO, kozmetik, güzellik, hijyen, sağlık ve kuaför ürünlerinin yanı sıra stant etkinlikleri ile de renkli 

görüntülere sahne olacak. 3 gün boyunca ilgi çekici birçok workshop etkinliği ve Show a ev sahipliği yapacak 

olan fuar bölge ziyaretçilerini ve profesyonelleri etkilemeye bu senede devam edecek. 

KUZEY AFRIKA PAZARINA AÇILAN EN ÖNEMLİ KAPILARDAN BİRİ FAS… 

CBH EXPO fuara katılan sektör profesyonellerine yeni iş birliği fırsatları sunuyor. Bu çerçevede CBHEXPO 

Fuarı bu yıl da düzenlenecek B2B görüşmeleri ile önemli alıcıları ağırlamaya hazırlanıyor. Program, sektör 

temsilcilerine uluslararası alanda, satın alma, iş geliştirme, yeni iş birliği fırsatları yaratılması amacıyla 

dünyanın dört bir yanındaki üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini bir araya getirecek.  

Siz de Kozmetik, Kişisel Bakım, Deterjan ve Ev Bakım Ürünleri, Sağlık Ürünleri Sektörünün bu büyük 

buluşmasının bir parçası olmak ve 100’ün üzerinde sektör lideri firma arasında yer alarak rekabetin gerisinde 

kalmamak istiyorsanız 6-8 Aralık’ta düzenlenecek olan CBH EXPO’da yerinizi şimdiden ayırabilirsiniz. 

  

 

 


