Új műhely,
új szokások

HA OKTÓBER, AKKOR
AUTÓTECHNIKA
AUTÓTECHNIKA–AUTÓDIGA
szakkiállítás a budapesti HUNGEXPO-n!

2017-ben 26. alkalommal nyitja meg kapuit a hazai
autójavító és -fenntartó ipar legjelentősebb szakmai
fóruma. A diagnosztika, a garázsberendezések és a
gépjárműalkatrészek, valamint a szolgáltatások kínálatát
egy fedél alatt tekinthetik meg a gépjárműjavító szakma
szereplői. Az AUTÓTECHNIKA–AUTÓDIGA szakkiállítás
és a vele párhuzamosan megrendezett AUTOMOTIVE
HUNGARY lehetőséget kínál arra, hogy bemutatkozzanak
a hazai beszállítóipar, karbantartóipar, garázsipar és a
járműiparhoz kötődő oktatási szféra szereplői. Az előző
évekhez képest kibővült szakmai, tematikai tartalommal,
a műhely jelleg fokozott erősítésével a résztvevők négy
napon át látogathatják a rendezvényeket. Alkalmat
teremtve arra, hogy megismerjék az autóiparhoz
kapcsolódó ágazatok és szolgáltatások újdonságait,
fejlesztéseit.

EGY SIKERES KIÁLLÍTÁSI
CSOKOR SZÁMOKBAN:






4 nap
12 ország
60 előadás
250 kiállító
10 000 fő szakmai közönség

MIT KÍNÁL AZ
AUTÓTECHNIKA–AUTÓDIGA
SZAKKIÁLLÍTÁS?

autodiga 2017
2017. október 18–21.

 Kiállítóként bemutathatja újdonságait,
szolgáltatásait.
 Elhozhatja termékeit, így lehetősége nyílik újabb
vevők megnyerésére.
 Megismerheti a versenytársak kínálatát, ezáltal
hatékonyabban pozícionálhatja magát a piacon.
 Jól megközelíthető a helyszín, ahol a hazai
járműipari szakma prominens képviselőivel
találkozhat.
 A vállalkozások igényéhez igazodó kedvező
helydíjakkal várjuk.
 A szakmai látogatók elérésének lehetősége.

A KIÁLLÍTÓKAT AZ ALÁBBI
TEMATIKÁBÓL VÁRJUK:












Felszerelés, alkatrész
Karbantartás, szerviz
Újrahasznosítás, környezetvédelem
Utólagos beszerelés, javítás, karbantartás, csere
Gumiipar
Adalékanyagok, autóápolás
Tuning
Szolgáltatások, egyéb kiegészítők
Oktatás
Szakmai szervezetek
Szakkiadványok.

AMIÉRT ÉRDEMES
KIÁLLÍTANI:
 Erős szakmaiság.
 Országos és határokon átívelő médiakampány.
 Bemutathatja termékeit a hazai és a nemzetközi
szakmai látogatók és a legfontosabb piaci szereplők
számára, akiket nagyszabású marketing- és PRakciókkal érünk el.
 Az iparágak képviselői és döntéshozói számára
érdekes versenyek és kísérő események.
 Személyre szabott szolgáltatások segítik
részvételének hatékonyságát.
 A régió vezető szakkiállítása.
 A legrangosabb hazai szakmai kiállítás.
 Komplex, több terület szinergiájára építő egyedi
kiállításcsokor.
 Széles körű szakmai támogatottság, gazdag
szakmai program.

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
Regisztrációs és marketing díj:

Főkiállító részére: 65 000 Ft + áfa.
(Tartalom: 2 db parkolóbérlet, kiállítói belépő a terület
függvényében, wifi-hozzáférés, online katalógus
alapbeiktatás, mely tartalmazza a kiállítás weboldalán az
online kiállítói rendszerbe kerülést, saját adatokkal való
feltöltés lehetőségét, linket a kiállító honlapjára, továbbá 1
db céglogó, 1 db márka (logóval), 1 db újdonság (képpel)
megjelenítésének a lehetőségét, 3 tematikai csoportban.)
Társkiállító részére: 53 000 Ft + áfa.

HELYDÍJAK:
Bérelt
terület
mérete:

2017.
május 15-ig

2017.
augusztus
31-ig

2017.
augusztus
31. után

9–49 m2

19 900 Ft/m2 22 900 Ft/m2 25 900 Ft/m2

50 m2 felett

17 900 Ft/m2 20 900 Ft/m2 23 900 Ft/m2

A feltüntetett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.
A kiállításra előjelentkezési kedvezményt kínálunk
kiállítóinknak.

Kedvezményes előjelentkezési határidő:
2017. május 15.

PROGRAMOK
A magas színvonalú szakmai kísérő események a
hagyományokhoz híven az OKTATÁS, TUDÁS, VÁSÁR
témakörökre épülnek.
OKTATÁS
KIEMELT TEMATIKA NAPJA:
OKTÓBER 18. (SZERDA)
A SZAKMA ÉS AZ IFJÚSÁG TALÁLKOZÓJA
SZAKKÉPZÉS – TOVÁBBKÉPZÉS
A kiállítás nyitónapja elsősorban a pályaválasztás
előtt álló és a már szakmát tanuló diákoké, de
a programok, bemutatók a felnőttképzés iránt
érdeklődőknek is szólnak.

Mivel a diákoknak, tanulni vágyóknak mindig az adott
év végéig szükséges megvizsgálni a szakképzés
kínálta lehetőségeket és kialakítani a továbbtanulási
terveket, így számukra próbálunk segítséget nyújtani
abban, hogy már október közepén feltérképezhessék
a kínálatot, és az előadások, valamint a kiállításon
résztvevő oktatási intézmények révén tájékozódhassanak
a meglehetősen széles körű autóipari képzésekről. A
fiatalok megismerhetik az autós szakma ágazatait és
az iparágban tevékenykedő cégeket, valamint kötetlen
formában konzultálhatnak a gazdasági szereplőkkel és
az oktatási szféra képviselőivel. A szaktanári fórumon
a pedagógusok megvitathatják a szakképzés helyzetét.
A „jövőbe néző” szakmai előadások a kedvcsináláson
túl bepillantást engednek a legkorszerűbb technikai
megoldásokba. Az első nap a tudatos vásárlóké is, akik
már konkrét elképzelésekkel és kérdésekkel érkeznek
a rendezvényre.

AUTÓTECHNIKA JÁTSZÓTÉR
Az utánpótlás és az „örök gyerekek” számára szervezett
versenyek, bemutatók, ügyességi játékok.

AUTÓTECHNIKA+
Kiállítóinknak hirdetett akció, mellyel aktív partnereink
megjelenését szeretnénk támogatni, növelve ezzel
a kiállításon való részvételük eredményességét,
hatékonyabbá téve az üzletileg sikeres
standüzemeltetést:

Szervezzen versenyt, bemutatót
– a helyet mi biztosítjuk hozzá!

TUDÁS
KIEMELT TEMATIKA NAPJA:
OKTÓBER 19–20. (CSÜTÖRTÖK–PÉNTEK)
A HOLNAP KÖZEL VAN…
Az AUTÓTECHNIKA–AUTÓDIGA szakkiállítás a TUDÁS
témakörében számtalan olyan szakmai előadást kínál,
melyek segítségével a résztvevők megfelelhetnek
a modern járműipar által támasztott technikai
követelményeknek. A tavalyi évhez hasonlóan ezúttal
is két napot szentelünk arra, hogy az autójavítás és
-fenntartás teljes területét felölelve naprakész tudást
kínáljunk mindazoknak, előadások formájában is, akik
megelőznék versenytársaikat, készen állnak a holnap
kihívásaira.
Változik a rendelet – megújítandó az eszközpark!
Az egységes európai műszaki vizsga rendelet
életbelépése előtt ez a vásár az utolsó, ahol
áttekinthetik azt az eszközkínálatot, amelyik szükséges
lesz a vizsgáztatási technológiához.
VÁSÁR
KIEMELT TEMATIKA NAPJA:
OKTÓBER 21. (SZOMBAT)
EGYÜTT A SZAKMA
Az AUTÓTECHNIKA–AUTÓDIGA szakkiállítást
méltán nevezik a magyar autójavítás és -fenntartás
ünnepének, hiszen egyedülálló alkalmat nyújt a régi
szakmai ismeretségek megújítására és új kapcsolatok
kialakítására. A negyedik, egyben záró napon, a
széles kiállítói paletta mellett izgalmas előadások,
konferenciák, személyes találkozási lehetőségek
segítik a vállalkozások képviselőit abban, hogy
működésük üzleti és egyéb vonatkozó környezetét
jobban megismerve, hatékonyan tudják alakítani piaci
pozíciójukat a járműfenntartó-ipari szegmensben.

SZAKMAI PARTNEREK:
 Autószerelők Országos Egyesülete (AOE)
 X-Meditor Lapkiadó és Rendezvényszervező Kft.

További információk:
autotechnika@hungexpo.hu
http://autotechnika.hungexpo.hu/
HELYSZÍN:
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont,
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

Az Önök sikeréért dolgozunk:
Hungexpo Zrt.
Baranyai Gergő
kiállítási igazgató
Tel.: +36-1/263-6104.
Mobil: +36-30/642-1374.
E-mail: baranyai.gergo@hungexpo.hu

