
Szimpózium az Automotive Hungary 

szakkiállításon:

KAPACITÁSFEJELSZTÉS –A JÖVŐ
MEGTEREMTÉSE A CEE RÉGIÓBAN

Szervezők:



Mit kínál az AutomotiveHungary?

1 A HUNGEXPO Zrt. által szervezett 5. AUTOMOTIVE HUNGARY kiállításon

10 ország több mint 250 kiállítója képviselteti magát, rekordot jelentő mintegy

10.000 szakmai látogató részvételével.

2 A kiállítással egyidejűleg jelentős üzleti fórumok kerülnek megrendezésre olyan

globális márkák közreműködésével, mint a Daimler, az AUDI vagy a Bosch. A 2017-es

esemény október 18-20. között kerül megrendezésre.

3 A CEE régió a globális autógyártás központja. A globális járműipar gyártói és

beszállítói számára a megfelelő emberi erőforrások elérése jelenti az egyik legnagyobb

kihívást. Megvitatásra kerülnek az állami és magán K+F projektek és a vállalati oktatási

stratégiák.

250
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Célcsoportok és célok

Az edubiz 2017 a CEEPUS, a közép-európai

felsőoktatási csereprogram és a local global

stuttgarti székhelyű médiavállalat közös

kezdeményezése. Az edubiz a nyitott konferencia

és kiállítási jellegével elősegíti a nemzetközi

vállalatok és az oktatási szektor közötti

párbeszédet.

Az edubiz korábbi rendezvényei a GlobalConnect

2010 és 2016, a karlsruhei Learntec 2012,

valamint a didacta 2014 - 2017 keretében kerültek

megrendezésre.

● Vállalatok: Impulzusok a regionális növekedési 

és innovációs stratégiákhoz

● Gazdasági döntéshozók: Oktatás, mint a 

gazdasági fejlődés és az innováció fő hajtóereje, a 

szellemi tőke megtartása

● Felsőoktatási intézmények: Nemzetközi 

együttműködés - fókuszban a globális autóipari 

ágazat

● Oktatási szolgáltatók: Vállalati oktatási 

technológiák és koncepciók

● Felsőoktatási hallgatók, pályakezdők és fiatal 

szakemberek: Új lehetőségek a startupok, a kutatás 

és a vállalati oktatás területén



Amiből profitálhat:

● Találkozás a nemzetközi autóipar 

szakértőivel és képviselőivel

● A CEE régió legjelentősebb ágazati 

fejlesztéseinek megismerése

● Új együttműködések elősegítése a vállalati és 

oktatási szektor között

Budapest, 2017. október 18-20.: Itt a helyed!
Budapesti programok:

● 2017.10.18-20. Automotive Hungary
2017.10.18. Technológiai Konferencia

a HUNGEXPO rendezésében

edubiz:

● 2017. 10. 19. Szimpózium a CEEPUS és local global
közös rendezésében az Automotive Hungary 
szakkiállításon,

● 2017. 10. 18-20. Kapcsolatteremtés, 
szakkiállítás:  Egyéni interjúk és négyszemközti 
beszélgetések a kiállítókkal és látogatókkal, 
Hungexpo,

● 2017. 10. 20. Helyszíni látogatások: kiemelt 
magyarországi autóipari beruházási helyszíneken

2017. 10. 18. EUSDR Éves Fórum, Budapest
az EUSDR rendezésében



10.00 CEEPUS köszöntő

10.15 Előadások: Autóipari beruházások a CEE 

régióban, jövőbeni kapacitásbővítés

NN, Magyarország Kormánya

NN, OEM Nemzetközi autóipari ágazat 

képviselője

NN, Nemzetközi autóipari beszállítói ágazat 

képviselője

1.CEE Universities - Contributions to the  European 

Future of Mobility

● AI:  Digitális jövő a vezetésben

● E- Mobilitás és gyártás: Változások az 

értékteremtési láncban

● Mobilitás: Városfejelsztés, vidéki 

erőforrások, infrastruktúra

2017. október 19.: edubiz szimpózium

13.00 -15.00 Látogatás az Automotive 

Hungary szakkiállításon, 

kapcsolatteremtés – CEEPUS 

ágazatokon átívelő kapcsolatépítés

15.00 - 17.00 Best Practice fórum: vállalati 

és duális képzési projektek, HR-stratégiák 

a CEE régióban, K+F projektek 

finanszírozási és személyi feltételei

17.00 Partnertalálkozók



edubiz: A CEE régió elérése

Önnek lehetősége nyílik bemutatni…

● felsőoktatási hallgatóként: a mobilitás

jövőjével kapcsolatos ötleteit – Az Automotive

Hungary-n kerül meghirdetésre a CEEPUS

2017/18. évi hivatalos esszéversenye

● autóipari vállalatként: a saját munkáltatói

profilját, gyakornoki állásajánlatait, kutatási

projektjeit

● felsőoktatási intézményként: az autóiparral

való együttműködési projektajánlatait

● szakmai szervezetként: interjúkat készíthet,

és személyes beszélgetéseket folytathat a

kiállítókkal és látogatókkal, Hungexpo

Kapcsolat

local global GmbH  

Marienstr. 5

D-70178, Stuttgart  

Tel: +49 711 2255880

info@localglobal.com

Magazin és honlap

Website:  www.2017.edu

biz.de Facebook,

Linkedin

mailto:info@localglobal.com
http://www.2017.edubiz.de/

