
 

 

 

Merhaba,Ben Bahar Bakan. 27.09.1992 İstanbul /Bakırköy doğumluyum. 

Eğitim hayatımı İstanbul'da tamamladım. Lise mezunuyum. on yaşından 

itibaren on yedi yaşına kadar lisanslı judo sporunda İstanbul ve Türkiye 

çapında spor müsakabalarında ülkemi temsil ettim.Yedi yıllık evli , iki çocuk 

annesiyim. Çıraklık dönemiyle birlikte on iki yıldır aktif olarak bu sektörde 

hizmet vermekteyim. 27.11. 2012 tarihinden itibaren eşim Mehmet Bakan 

üzerinden aktif olarak vergi mükellefiyiz.Şu anda bulunan üç şubemiz yoğun taleple birlikte hız 

kesmeden hizmet vermeye devam etmektedir. 07.02.2019 yılında Altın Rehber '' YILIN EN İYİ 

GÜZELLİK MERKEZİ'' ödülüne layık görüldük. Yine aynı sene içerisinde  13.06.2019 'da 

International City Awards  '' YILIN EN İYİ GÜZELLİK MERKEZİ '' ödülüne layık görüldük.  

Google , Facebook ,İnstagram mecralarında Bahar Acar memnuniyet oranıyla kalitesini 

ispatlamıştır. Bahar Acar olarak inandıkları için savaşan,  hayal gücünü zorlayan fikirleri gerçek 

kılmak için çalışan ve asla inandığı şeyden vazgeçmeyen bir insan olmuşumdur. Estetisyenlik ve 

uzmanlık , eğitim verme, akademi açma, kalfalık ustalık ve usta öğreticilik gibi tüm belgelere 

sahip bünyesinde kırk eleman bulunduran bir işletmeciyim. Hedefimiz global çapta Bahar Acar 

ismini yurt içi - yurt dışı markalaştırıp duyurmaktadır. Ülke bazında ise lokasyon olarak güzellik 

hizmetlerinin eksik kaldığı bölgelerde uygun fiyata herkesin ihtiyacı olan aktüel hizmetleri 

ulaştırmaktır. Birçok işlemi kişinin ihtiyacına göre kombine bir şekilde aranje edip her daim 

memnuniyet odaklı prensipli ,titiz ve sistematik çalışmalarımızla hizmet vermekteyiz. İşimizi 

severek yapmakta uluslararası yoğun ilgi görmekteyiz. Öncelikli amacımız ise alanında en iddialı 

ve en konforlu hizmetleri sunarak sürdürülebilir olmak için donanımlı bayilikler açmaktır. 

Taleplerin yoğunluğuyla beraber yakında dördüncü şubemizi açacak olup 

kalitemizin,markamızın distrübütürlüğünü franchasing-marketing ile taçlandırmak 

istiyoruz.Bahar Acar isminin patenti alınmış olup markamız tescillenmiştir. Marka olarak bu 

sektörde uzmanlaşma yolunda öncülük edip , gençlere istihdam sağlamak istiyoruz. Kazanç 

sağlayıp güzellik sektöründe öne çıkmak için karşılaşabileceğiniz en iyi fırsat bizimle çalışmak 

olacaktır. Peki neden bizi seçmeliler ? Güzellik estetik bir değerdir. Aynı zamanda da saklı bir 

hazinedir. Markamızın her daim gayesi saklı olan bu hazineyi uygun koşullar altında ortaya 

çıkarmak olup değerlendirmektir. Bahar Acar garantör bir markadır nitekim franchiselarımız 

güzellik sektöründe adını duyurmuş olan Bahar Acar’ ı seçerek alabilecekleri en düşük riskle 

yüksek gelir sahibi olacaklardır .Trendler markamız tarafından takip edilir franchiselarımız 

hizmete geçmeden önce Bahar Acar sistemi A’dan Z’ye öğretilir.Bahar Acar ailesi olarak 

hizmetlerin pazarlanması konusunda da destek sağlanır. Bütün bunları göz önünde 

bulundurarak bütün birikimimizle franchise’larımızın yanında olmak istiyoruz. 

 


