
autodiga 2019

Megújuló 
műhelytechnológia van.

2019. október 18–20.

Idén 28. alkalommal rendezzük meg a hazai 
autójavító és -fenntartó ipar legjelentősebb szakmai 
fórumát. A diagnosztika, a garázsberendezések és 
a gépjárműalkatrészek, valamint a szolgáltatások 
kínálatát egy fedél alatt tekinthetik meg a 
gépjárműjavító szakma szereplői. A kiállítás három 
napja alkalmat teremt a szakemberek számára, hogy 
megismerjék az autóiparhoz kapcsolódó ágazatok és 
szolgáltatások újdonságait, fejlesztéseit.

 HA OKTÓBER, AKKOR 
AUTÓTECHNIKA–AUTODIGA 
A HUNGEXPO-N!

Hétvégén, a szabadidejükben 
szólíthatja meg az 
autószerelőket és a 
garázsipari szakembereket, 
akiknek lehetősége van 
akár a családjukkal együtt 
kilátogatni a rendezvényre. A 

hölgyek a szomszédos pavilonban 
megismerkedhetnek a szépségipar 

innovációival és látványos bemutatókat 
tekinthetnek meg, a gyermekek számára pedig 
játszósarkot biztosítunk a helyszínen.

ÚJDONSÁG! 

Pénteken:

AUTOMOTIVE 
HUNGARY
Nemzetközi járműipari beszállítói 
szakkiállítás

Bővebb információ:
http://automotivexpo.hu/

Péntektől vasárnapig:

BEAUTY & Style
Nemzetközi Szépségipari Kiállítás

Bővebb információ:
http://beautyandstyle.hu/

EGYIDEJŰ KIÁLLÍTÁSOK:

A KIÁLLÍTÁS ÚJ NAPOKON,  
PÉNTEKTŐL VASÁRNAPIG VÁRJA  

A SZAKEMBEREKET.

 MIT KÍNÁL A SZAKKIÁLLÍTÁS?

 komplex, több terület szinergiájára építő egyedi 
kiállításcsokor

 országos és határokon átívelő médiakampány
 széles körű szakmai támogatottság, gazdag szakmai 

program
 érdekes versenyek és kísérő események
 versenytársak kínálatának megismerése, ezáltal 

hatékonyabban piaci pozícionálás
 találkozás a hazai járműipari szakma prominens 

képviselőivel
 számos potenciális ügyfél egy helyen, egy időben
 a piac kínálatára, a legújabb trendekre és innovációkra 

nyitott hazai és nemzetközi szakemberek

 AMIÉRT ÉRDEMES KIÁLLÍTANI:

 a vállalkozásának igényéhez igazodó kedvező helydíj
 személyre szabott szolgáltatások segítik 

részvételének hatékonyságát
 újdonságainak, termékeinek és szolgáltatásainak 

bemutatása a helyszínen, ezáltal újabb vevők 
megnyerésére

 alkatrészek, eszközök és rendszerek működés 
közbeni bemutatása a hazai és a nemzetközi szakmai 
látogatók és a legfontosabb piaci szereplők számára

Vasárnap:

PARKOLÓ PARÁDÉ, 
a legnagyobb spontán autós 
találkozó, az ökumenikus autós 
fesztivál mindenkinek,  
a Totalcar.hu rendezésében.



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

Az Önök sikeréért dolgozunk:
Hungexpo Zrt.

A feltüntetett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

Kedvezményes jelentkezési határidők:
2019. május 31. és 2019. augusztus 31.

Baranyai Gergő
kiállításigazgató

 +36-1/263-6341
 +36-30/642-1374
 baranyai.gergo@hungexpo.hu

Hajas Regina
értékesítési menedzser

 +36-1/263-6074
 +36-30/697-2630
 hajas.regina@hungexpo.hu

A KIÁLLÍTÓKAT 
AZ ALÁBBI TEMATIKÁBÓL 
VÁRJUK:

 felszerelés, alkatrész
 karbantartás, szerviz
 újrahasznosítás, környezetvédelem
 utólagos beszerelés, javítás, karbantartás, csere
 gumiipar
 autóelektronika
 kenőanyagok, adalékanyagok, autóápolás
 autóüveg
 tuning
 szolgáltatások, egyéb kiegészítők
 oktatás
 szakmai szervezetek
 szakkiadványok

PROGRAMOK

A magas színvonalú szakmai kísérő események idén is 
az OKTATÁS, TUDÁS, VÁSÁR témakörökre épülnek.

Műszaki vizsga
Hangsúlyt fektetünk a műszaki vizsga rendelet előttünk 
álló változásaira, a 2022-es jelentős változásoknak 
megfelelő vizsgatechnológiák, kiemelten a – berendezések, 
vizsgálati eljárások és szoftverek – élő bemutatójára. A 
műszaki vizsgálóállomások auditálásának témakörére.

Látni és látszani
 A 2019. évi akció megnyitója
 Új fényvetőtechnikák
 Fényalagút – a láthatóvá tett nagyobb fényerő

Szakképzés
 A szakképzés új technikumi rendszerének bemutatása. 
 Sikerre ítéltetett?
 WorldSkills Kazán 2019 – egy világverseny az 

autószerelő szakma szemszögéből

Kerékpártörténeti kiállítás és velocipéd bemutató

ÜZLETI TANÁCSOK

Adjon tanácsot ügyfeleinek! Előadások, melyek az 
ügyfélkapcsolatot erősítik:
 otthoni villanyautó-, konnektoros hibridautó-töltés 

lehetőségei, töltőrendszer kiépítése,
 járműátalakítások, tuning, mit fogad el a hatóság,
 villanyautók szigetelésvizsgálata, ami a műszaki 

vizsgához szükséges,
 használt villany- és hibridautó vásárlás: Melyek a 

kritikus műszaki sarokpontok?

Bérelt 
terület 
mérete:

2019. 
május 31-ig

2019. 
augusztus 

31-ig

2019. 
augusztus 
31. után

9–49 m2 19 900 Ft/m2 22 900 Ft/m2 25 900 Ft/m2

50 m2 felett 18 400 Ft/m2 21 400 Ft/m2 23 900 Ft/m2

OKTÓBER 18. (PÉNTEK) – OKTATÁS
A SZAKMA ÉS AZ IFJÚSÁG TALÁLKOZÓJA 
SZAKKÉPZÉS – TOVÁBBKÉPZÉS

Az első nap a pályaválasztás előtt álló és a már szakmát 
tanuló diákoknak szól. A kiállítás lehetőséget és 
segítséget nyújt a diákok számára, hogy feltérképezzék 
a kínálatot, és az előadások révén tájékozódjanak 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.

OKTÓBER 19. (SZOMBAT) – TUDÁS
A HOLNAP MÁR ELKEZDŐDÖTT…

Az AUTÓTECHNIKA–AUTODIGA szakkiállítás a TUDÁS 
témakörében számtalan olyan szakmai előadást kínál, 
melyek segítségével a résztvevők megfelelhetnek a modern 
járműipar által támasztott technikai követelményeknek. 
Idén kiemelt tematika a villanyautók szervizelése, a 
hozzá kapcsolódó diagnosztikai műszerek, célszerszámok, 
védőfelszerelések, szakmai dokumentációk, bemutatók.

OKTÓBER 20. (VASÁRNAP) – VÁSÁR
EGYÜTT A SZAKMA

Az AUTÓTECHNIKA–AUTODIGA szakkiállítás egyedülálló 
alkalmat nyújt a régi szakmai ismeretségek megújítására 
és új kapcsolatok kialakítására. A harmadik, egyben záró 
napon, a széles kiállítói paletta mellett izgalmas előadások, 
konferenciák, személyes találkozási lehetőségek segítik a 
vállalkozások képviselőit abban, hogy működésük üzleti 
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/

RÉSZVÉTELI DÍJAK:

Regisztrációs és marketing díj:
Főkiállító részére: 69 000 Ft + áfa.
(Tartalom: 2 db parkolóbérlet, kiállítói belépő a terület 
függvényében, wifi-hozzáférés, megjelenés az online 
katalógusban, 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: 57 000 Ft + áfa.

 HELYDÍJAK:

 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!


