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n Országos és határokon átívelő médiakampány  
a szaksajtóban és a közösségi médiában.

n Regionális szakmai szervezetek tagságának 
mozgósítása.

n Direkt marketing kampány, amely 60 000 szakmai 
látogatót céloz meg.

7. AUTOMOTIVE HUNGARY

EGY SIKERES KIÁLLÍTÁSI  
CSOKOR SZÁMOKBAN:

TÖBBCSATORNÁS 
KOMMUNIKÁCIÓ
az esemény népszerűsítése érdekében

Az Automotive Hungary kiállítást hét éve azzal a céllal 
hoztuk létre, hogy a magyar autógyártóktól kezdve 
a beszállítókon át a kis- és középvállalkozásokig az 
ipar szakmai szereplői találkozhassanak egymással. A 
találkozások és az együttműködések talán még sosem 
voltak olyan fontosak az iparágban, mint a napjainkban 
zajló digitális forradalom során. Az IoT olyan szinten 
alakítja át a vásárlói szokásokat, a gyártást, a gyártók 
és beszállítók közötti információáramlást, hogy ezek 
a folyamatok egyedül már nem menedzselhetőek. 
Az autóipar szereplőinek még szorosabban kell 
együttműködni az oktatási és a kutató intézetekkel, 
hogy ne maradjanak le a fejlesztésekben. Partnereket 
kell találni a fejlődéshez! Sokan új megrendeléseket 

várnak egy kiállítástól, míg mások megerősítést, 
hogy az általuk választott irány megfelel az iparág 
meghatározó szereplőinek. Ne feledkezzünk meg azokról 
sem, akik megjelenésükkel és bemutatkozásukkal 
új munkatársaikat igyekeznek megtalálni a kiállítás 
három napja alatt! Bármelyik szempont lehet fontos, 
hiszen minden vállalat más pozícióban van. A kiállítás 
tartalmi fejlődése követte az iparág változásait és olyan 
programokat és találkozási lehetőségeket nyújt, 
amelyek segítenek Kiállítóinknak a fejlődésben, 
hogy válaszokat találjanak a kérdéseikre. 

Várjuk Önt is, hogy részese legyen a magyar 
járműipar találkozójának!

4 
rádiócsatorna

214 
online megjelenés

61 
print megjelenés

571.000 
social media 

elérés 

255 KIÁLLÍTÓ
+13%*

15 ORSZÁGBÓL
+3 ország, +25%*

16% KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÓ
+1%*

7600 m2 NETTÓ 
KIÁLLÍTÁSI TERÜLET*

+7%

* 
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n A kiállításokra 10 ezer szakember érkezik a CEE 
régióból, akik látogatóként egy helyen, egy időben 
kíváncsiak a piac kínálatára, résztvevőire, a 
megjelenő ágazatok nyújtotta lehetőségekre, a 
legújabb trendekre és innovációkra.

n Lehetőség van a már meglévő ügyfelekkel történő 
kapcsolatépítésre és új ügyfelek megszerzésére.

n A kiállítást széleskörű szakmai és állami 
támogatottság és gazdag szakmai program jellemzi.

n A régió vezető szakkiállításán megfigyelhetők az 
aktuális trendek, számba vehetők a piaci szereplők.

AMIÉRT ÉRDEMES KIÁLLÍTANI:

„Állandó kiállítóként minden évben részt veszünk az 
AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállításon. Az elmúlt években 
nagyobb területen és új megújult designnal vártuk az 
érdeklődőket. Idén személygépjárművekbe építhető 
8HP automata sebességváltóval bővült termékpalettánk, 
melyet az egyik bemutató vitrinben a legkisebb darabjaira 
szedve vehették szemügyre a látogatók, így lehetőségük 
volt a váltót „robbantott” állapotban is meg ismerni. A 
rendezvényen és annak előkészületei során minden 
rendben zajlott, melyben nagy segítségünkre voltak a 
szervezők. Találkozunk jövőre is!”

ZF Hungária Kft.

„Az autóiparban használatos készülékekkel jelentünk 
meg a kiállításon, aminek köszönhetően igen nagy 
érdeklődés volt a standunknál. Sok, az autóiparban 
dolgozó mérnök kel ismerkedtünk meg és cseréltünk 
elérhetőséget, ezzel bővítve a vállalat kapcsolati 
körét Magyarországon.” 

Carl Zeiss Technika Kft.

„Idén még több ügyfélre találtunk, akik érdeklődtek a 
mikroszkópos képalkotási és mérési megoldásaink iránt. 
A látogatók számát tekintve is elégedettek voltunk. 
Értékelem a szervezők megnövekedett aktivitását a 
kiállítás általános megjelenését illetően, valamint a 
rendezvény alatt és után nyújtott segítségüket is.” 

KEYENCE International

„A VARINEX Zrt. tevékenysége több szálon is 
szervesen kapcsolódik az autóiparhoz, így természetes 
volt, hogy 2018-ban is megjelenünk az Automotive 
Hungary kiállításon, sőt idén először három különböző 
termékünket, szolgáltatásunkat három különböző 
standon mutattuk be. Több szakmai előadást is 
tartottunk, mindegyiket szép számú érdeklődő 
megjelenése mellett. Nem kis büszke séggel töltött 
el minket, hogy két termékünk is nagydíjas lett az 
Innovációs Termékdíj pályázaton. Úgy gondolom, 
jövőre is ott a helyünk!” 

VARINEX Zrt.

n A járműipari szakemberek sokszor vásárlási, 
beruházási szándékkal érkeznek, üzletkötési 
és partnerszerzési lehetőségekre nyitottan 
érkeznek, lehetőséget adva a cégeknek a 
személyes meggyőzésre, termék vagy szolgáltatás 
bemutatására.

n A helyszíni megjelenés előnye, hogy az alkatrészek, 
eszközök és rendszerek működés közben 
kerülhetnek bemutatásra, a kiállító és vásárló 
közötti beszélgetéshez, ezáltal automatikusan 
kapcsolódhat egy technikai bemutató is.

n Kiállítóink számára külön online felületet biztosítunk 
az álláshirdetéseknek, ezzel segítve, az új 
munkaerő megtalálását.



TERVEZETT PROGRAMOK

 1. JÁRMŰGYÁRTÁS
 1.1. Személygépjárművek gyártása
 1.2. Alternatív hajtású járművek gyártása
 1.3. Autóbuszok gyártása
 1.4. Haszongépjármű, pótkocsi gyártás

 2. GYÁRTÁSI FOLYAMATOK  
ÉS BESZÁLLÍTÓI 
SZOLGÁLTATÁSOK

 2.1. Fémmegmunkálás
 2.2. Összeszerelés
 2.3. Műanyag/elasztikus részek gyártása
 2.4. Alapanyag beszállítók

 3. GÉPJÁRMŰIPARI EGYSÉGEK  
ÉS RENDSZEREK

 3.1. Karosszéria
 3.2. Motor és erőátvitel
 3.3. Alváz (kormánymű, felfüggesz-tés, 

fék, futómű, abroncs, stb.)
 3.4. Elektronika
 3.5. Világítástechnika, kapcsolók
 3.6. Vezetői asszisztencia, biztonsági 

rendszerek

 4. INFORMATIKA
 4.1. Hardver
 4.2. Szoftver
 4.3. Informatikai szolgáltatások

 5. ÜZEMI GYÁRTÓ 
BERENDEZÉSEK

 5.1. Szerelési berendezések
 5.2. Automatizált gyártó berendezések, 

robotok
 5.3. Kézi és gépi szerszámok
 5.4. Csomagoló berendezések, anyagok
 5.5. Festés, felületkezelés
 5.6. Hegesztés
 5.7. Munkavédelem és biztonsági 

berendezések
 5.8. Jelöléstechnika
 5.9. Gépépítő elemek
 5.10. Ragasztás technika
 5.11. Kenő és tömítőanyagok

 6. IPARI SZOLGÁLTATÁSOK
 6.1. Méréstechnika és anyagvizsgálat
 6.2. Mérő és vizsgáló berendezések

 6.3. Szállítás és logisztika
 6.4. Anyagmozgatás, tárolás
 6.5. Mérnöki szolgáltatások
 6.6. Hulladék kezelés, feldolgozás
 6.7. Ipari tisztítás technika

 7. ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK
 7.1. Pénzügyi szolgáltatások,  

biztosítás és lízing
 7.2. Kamarák, szakmai és állami 

szervezetek, kereskedelemfejlesztés
 7.3. Marketing szolgáltatások
 7.4. Szaksajtó

 8. EMBERI ERŐFORRÁS
 8.1. Oktatási intézmények
 8.2. Toborzási szolgáltatás,  

munkaerő-kölcsönzés
 8.3. Képzések, tréningek
 8.4. K+F
 9. ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁS
 9.1. Hardver
 9.2. Szoftver

KIÁLLÍTÓINKAT AZ ALÁBBI TEMATIKÁBÓL VÁRJUK:

Magyar Gépjárműipari 
Egyesület (MAGE)

Magyar Járműalkatrészgyártók 
Országos Szövetsége (MAJOSZ)

Nemzeti Befektetési 
Ügynökség (HIPA)

SZAKMAI PARTNEREINK:

> TECHTOGETHER VERSENY 
 mérnökhallgatók számára

> B2B beszállítói fórum 
 2018-ban 16 beszerző- 31 beszállító céggel  
140 tárgyalást kezdeményezett

> MÉRNÖKI TOVÁBBKÉPZÉSEK
> SZAKMAI KÉPZÉSEK
> SZÍNVONALAS KONFERENCIA PROGRAMOK

Folytatódik 
a 2018-ban 
sikerrel debütált 
Automotive 
Hungary 
Innovációs 
Termékdíj

3.
GÉPJÁRMŰIPARI  
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ÉS RENDSZEREK

5.
ÜZEMI GYÁRTÓ 
BERENDEZÉSEK
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ÜZLETI 
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GYÁRTÁSI  
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4.
INFORMATIKA

6.
IPARI 

SZOLGÁLTATÁSOK

8.
EMBERI

ERŐFORRÁS
TEMATIKA



LÁTOGATÓINKRÓL:

meglévő üzleti  
kapcsolatok  

ápolása

előadások, szakmai  
programok  

megtekintése

új üzleti 
kapcsolatok  

kiépítése, üzletkötés

újítások, 
innovációk iránti 

érdeklődés 

piaci 
információk 

gyűjtése 

LÁTOGATÁSUK CÉLJA ELSŐDLEGESEN (TOP 5 – TÖBB LEHETŐSÉG VOLT JELÖLHETŐ):

0% 30% 40%20%10%

KÉPVISELT IPARÁGUKAT TEKINTVE TOP5

30%Gépjárműgyártás,  
beszállítóipar

5%

5%

4%

Elektronika

4%

Kutatás Fejlesztés

Járműipari 
informatika

Mérnöki 
szolgáltatás

További 52% a képviselt iparágukat tekintve, akik kilátogattak a 
rendezvényre: raktározás és logisztika, csomagolástechnika, gyártósor 
tervezés, energetika, biztonságtechnika, méréstechnika, műanyagipar, 
kereskedelem, oktatás és képzés…

KÉPVISELT CÉG TEVÉKENYSÉGI KÖRÉT TEKINTVE
A LÁTOGATÓK 38%-A MÉRNÖK, KÖZÜLÜK

10%

54% 36%

Gyártó Szolgáltató Forgalmazó

ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÜKET TEKINTVE

0% 25%20%15%10%5%

Járműgyártás

Gyártási folyamatok és 
beszállítói szolgáltatások

Gépjárműipari egységek 
és rendszerek

Üzemi gyártó  
berendezések

Ipari szolgáltatások

Informatika  
(hardver, szoftver)

Elektromos  
töltőállomások

Emberi erőforrás

24%

19%

14%

11%

11%

10%

7%

5%

FELADATKÖRÜKET TEKINTVE TOP5

Cégvezetés

Értékesítés

Gyártás, termelés

Kutatás, fejlesztés

Beszerzés
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Gépész- 
mérnök

Villamos- 
mérnök

Jármű- 
mérnök

Üzem- 
mérnök

45%

17%

6%

5%

Logisztikai 
mérnök

2%

Minőség- 
biztosítási 

mérnök

4%

Közlekedés-
mérnök

4%

Mechatronikai 
mérnök

4%

További 13%: könnyűipari, műanyag- és száltechnológiai, elektro-, ipari 
termékek- és formatervező-, vegyészmérnök…

A LÁTOGATÓK 

80%-a  

tervezi, hogy kilátogat  
a 2019-es rendezvényre

30 
országból

10.000 
SZAKEMBER 63% 

döntéshozó vagy 
részt vesz a 

döntéshozatalban

A LÁTOGATÓK



BARANYAI Gergő
Kiállítási igazgató
Tel.: +36-1/263-6104
Mobil: +36-30/642-1374
E-mail: baranyai.gergo@hungexpo.hu

GERMAN Melanie 
Értékesítési menedzser
Tel.: +36-1/263-6007
Mobil: +36-30/823-7858
E-mail: german.melanie@hungexpo.hu

KINCSES Erika 
Értékesítési menedzser 
Tel.: +36-1/263-6088
Mobil: +36-30/823-7862
E-mail: kincses.erika@hungexpo.hu

AZ ÖNÖK SIKERÉÉRT DOLGOZUNK:

RÉSZVÉTELI DÍJAK

REGISZTRÁCIÓS  
ÉS MARKETING DÍJ:
Főkiállítók részére:  69.000 Ft + ÁFA

Társkiállítók részére: 57.000 Ft + ÁFA

PÉLDASZÁMÍTÁSOK KOMPLETT 
RÉSZVÉTEL ESETÉN:
  9 m2 Standard Octa+ felépítménnyel: 528.243 Ft*

12 m2 Business Octa+ felépítménnyel: 702.924 Ft*

18 m2 Business Octa+ felépítménnyel: 1.019.886 Ft*

EGYEDI MEGJELENÉS:
Amennyiben teljesen egyedi megjelenést szeretne 
vállalatának, elképzeléseinek megfelelően számos, 
árban, területnagyságban, elhelyezésben és 
kivitelezésben is egyedi megoldást kínálunk.
Bővebb információért írjon üzenetet  
az automotivexpo@hungexpo.hu e-mail címre!

HELYDÍJAK:

EGYSÉGSTAND ÁRAK:

Bérelt 
terület 
mérete:

2019.  
02. 28-ig

2019.  
05. 31-ig

2019.  
06. 01-től

9–49 m2-ig 29.600 Ft/m2 32.700 Ft/m2 37.200 Ft/m2

50-99 m2 27.600 Ft/m2 31.100 Ft/m2 35.200 Ft/m2

100 m2 felett 25.600 Ft/m2 28.400 Ft/m2 32.700 Ft/m2

Egységstand 
típusa:

2019.  
09. 12-ig

2019.  
09. 12. után

Standard Octa+ 18.000 Ft/m2 20.700 Ft/m2

Business Octa+ 19.800 Ft/m2 22.800 Ft/m2

Standard Sodem 27.500 Ft/m2 19.800 Ft/m2

Business Sodem 30.700 Ft/m2 25.800 Ft/m2

További információk:  
automotivexpo@hungexpo.hu ;  www.automotivexpo.hu

VÁSÁRTERÜLETI 
REKLÁMESZKÖZÖK:
A kiállítási stand mellett számos eszköz áll 
rendelkezésre a kiállítók számára, melyek közül 
kiválaszthatják a számukra leginkább megfelelőt, 
hogy hangsúlyosabbá tegyék megjelenésüket.

Részvételének sikeressége érdekében használja ki a 
Vásárközpont területén lévő reklámlehetőségeket!

Kérjen ajánlatot kollégáinktól!

HELYSZÍN: 
HUNGEXPO Budapesti 
Vásárközpont, 1101 Budapest, 
Albertirsai út 10.

HUNGEXPO Zrt.

JELENTKEZÉS:
KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK: 

2019. február 28. és 2019. május 31.

A táblázatban szereplő árak nem tartalmazzák az ÁFA-t  
és az egyéb szolgáltatások díjait.

A táblázatban szereplő árak nem tartalmazzák az  
ÁFA-t, a helydíjat és az egyéb szolgáltatások díjait.
A Sodem stanoknál nincs kedvezmény szeptember 12. előtt.

*Az árak tartalmazzák a regisztrációs díjat, a helydíjat, a 
felelőségbiztosítást és az egységstand árát. Az árak az ÁFA-t 
nem tartalmazzák és 2019. május 31. előtti bejelentkezés 
esetén érvényesek.


