
  

 
 

 

TISZTELT KIÁLLÍTÓNK! 

 

Az eddigi évek egyik legsikeresebb járműipari kiállításcsokra ért véget október 19-én a 

HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. Kiállítói visszajelzések alapján az AUTOMOTIVE 

HUNGARY és AUTÓTECHNIKA szakkiállítás-együttes színvonala meghaladta a korábbi 

évekét, a látogatói összetétel magas szakmaiságot mutatott.  

 

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELT MINKET JELENLÉTÉVEL, 

ÉS HOZZÁJÁRULT A RENDEZVÉNY SIKERÉHEZ! 

 

A hatodik alkalommal megrendezett AUTOMOTIVE HUNGARY-n és a hagyományosan vele 

egy időben tartott, immár 27. AUTÓTECHNIKA-AUTODIGA kiállításon ezúttal is a 

járműgyártás teljes spektruma képviseltette magát. 

 

A megnyitón Ganczer Gábor, a HUNGEXPO Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a 

vendégeket, majd beszédet mondott Dr. Palkovics László innovációs és technológiai 

miniszter. 

 

KIÁLLÍTÓK – 255 KIÁLLÍTÓ 15 ORSZÁGBÓL 

A három napos rendezvényen bruttó 20 ezer 

négyzetméteren 15 országból, 255 kiállító vett részt, ami 

2017-hez képest 16%-os emelkedést mutat. A 4 

magyarországi autógyár – Audi, Mercedes, Opel és 

Suzuki - mellett számos, a saját területén meghatározó cég 

volt jelen kiállítóként, TIER1-es, TIER2-es és TIER 3-as 

beszállítók, az iparághoz kapcsolódó szolgáltatók, állami 

szervezetek és a szakmát képviselő szövetségek kollektív 

standjai várták a látogatókat. 

LÁTOGATÓK – 10.000 SZAKEMBER 

A látogatói összetételről, érdeklődésről és elégedettségről 

várhatóan december eleji follow up levelünkben küldünk 

részletes adatokat. 

 

PROGRAMOK – ÜZLET, TUDOMÁNY, KARRIER 

A kiállítás és a hozzá kapcsolódó konferenciák középpontjában 

a mesterséges intelligencia, a 3D nyomtatás, az elektromos 

hajtás és az ipar 4.0 állt. A szakmai találkozók közül 

kiemelkedett az Innováció – az autóipar hajtóereje 

konferencia, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

szervezésében, a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencia, 

valamint Az e-mobilitás másképpen 4. konferencia, melyet 

a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara szervezett. A 

MAGE – MAJOSZ – HIPA B2B beszállítói fórumon 16 

beszerző -, 31 beszállító céggel 140 tárgyalást 

kezdeményezett. A konferenciák mellett a látogatók különböző 

szakmai képzéseken vehettek részt. 

 

Idén először hirdettük meg az AUTOMOTIVE HUNGARY 

Innovációs Termékdíj pályázatot, melyre már első 

alkalommal is számos színvonalas pályázati anyag érkezett a 

szakmai zsűrihez, melyből négy kategóriában hirdetett 

Nagydíjat és egy kategóriában Különdíjat. A díjak a megnyitót 

követően kerültek átadásra. 

 

MÉRNÖKHALLGATÓK VERSENYE  

Idén 8 egyetem 15 csapata vett részt a háromnapos 

AUTOMOTIVE HUNGARY TECHTOGETHER versenyen. A 

program célja – az ismeretek felmérésen túl – szorosabb 

kapcsolatot teremteni a műszaki felsőoktatásban tanulók és a 

járműipari cégek között. Ezen felül a kiállító járműépítő 

csapatok népszerűsítik a műszaki pályát a középiskolás fiatalok 

számára. A győztes ezúttal az BME Formula Racing Team 

lett. 

 

AUTOMOTIVE HUNGARY 2019 – SAVE THE DATE 

 

Reméljük, hogy rendezvényünk beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és jövőre 

ismét kiállítóink között köszönthetjük! 

A következő AUTOMOTIVE HUNGARY 2019. október 16-18. között kerül 

megrendezésre a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban! 

 

Kérdés esetén, forduljon hozzánk bizalommal, készséggel állunk rendelkezésére az 

automotivexpo@hungexpo.hu e-mail címen! 

 

Üdvözlettel:  

AUTOMOTIVE HUNGARY csapata 
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