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A Budapest Boat Show Magyarország legna-
gyobb szárazföldi kikötője, a hajózás és a 
vízi sportok szezonnyitó nagyrendezvénye a 
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállí-
tási Központban!

A kiállítás 29. alkalommal gyűjti egy helyre mindazokat, 
akik érdeklődnek a hajózás iránt, kezdőktől a tapasztal-
takig, hogy bemutassa számukra a teljes hazai hajós a 
legnagyobb vitorlás, motoros és elektromos hajógyár-
tóktól kezdve a kapcsolódó felszereléseken, ruházatokon 
át egészen a szolgáltatásokig. A Budapest Boat Show-n 
a hajózással ismerkedőktől kezdve a versenyzőkig min-
denki megtalálja a számára érdekes információkat. 
Mindemellett hagyományosan nagy hangsúly kerül a vízi 
sportokra és azok felszereléseire is. 

MIT NYÚJT A BUDAPEST  
BOAT SHOW:
• Helyszínt, hogy a kiállítók bemutathassák termékeiket, 

szolgáltatásaikat a szakmának és nagyközönségnek
• Találkozóhelyet a hajós és vízi sport piac szereplői számára
• Eseményt, melyen megtekinthetők a piac legfrissebb 

innovációi és fejlesztései

LÁTOGATÓK

LÁTOGATÓI ELÉGEDETTSÉG

116
 VITORLÁS, MOTOROS 
ÉS ELEKTROMOS HAJÓ

10.000
LÁTOGATÓ

83
KIÁLLÍTÓ

BUDAPEST  
BOAT SHOW 2019

LÁTOGATÓI HAJÓK

LÁTOGATÓI HAJÓK

KIÁLLÍTÁSON 
TÖLTÖTT IDŐ

3,6 óra

ELEKTROMOS HAJÓ
16%
MOTOROS HAJÓ
40%
VITORLÁS HAJÓ
44% FÉRFI86%

58% HAJÓVAL RENDELKEZIK

35% SZOKOTT HAJÓT BÉRELNI 

32% 40-49 ÉV KÖZÖTT

88% 30 ÉV FÖLÖTT

57% NEM A FŐVÁROSBAN ÉL

67% FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ 

50% VEZETŐ ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 

A KIÁLLÍTÁSSAL80%

66% PROGRAMOK

78% KIÁLLÍTÓSZÁM

69% JOBB VOLT A KIÁLLÍTÁS MINT KORÁBBAN

78% KIÁLLÍTÓI ÖSSZETÉTEL

83% SZAKMAI SZÍNVONAL

• Szakmai napot, ezzel garantálva a szűrt, szakmai 
látogatóközönséget és kényelmes bejutást

• Exkluzív Kiállítás Megtekintést a kiállítók partnereinek 
és VIP vendégeinek részére

• Támogatást a hazai hajós piac számára a Budapest 
Boat Show Újdonság Pályázattal

• Látványos hajós programokat
• Új, a hajózás iránt érdeklődődő célcsoportot 

KIÁLLÍTÁSON VÁSÁROLT VAGY 
TERVEZ VÁSÁROLNI KÉSŐBB

TERVEZ HAJÓT 
VÁSÁROLNI A JÖVŐBEN

46%
35%



U
T

A
Z

Á
S

 K
IÁ

LL
ÍT

ÁS 2019

V
E

L
E

N
CE

I-T
Ó

Fő téma: Kisebb tavak, kisebb hajók
Több visszajelzést kaptunk a látogatóktól változatos fóru-
mokon, hogy szívesebben látnának több kisebb méretű 
hajót a kiállításon, így erre 2020-ban nagyobb figyelmet 
fordítunk. A kisebb hajókhoz, pedig remekül kapcsolód-
nak kisebb tavaink, hiszen fontos célunk, hogy látogatóink 
minél otthonosabban érezzék magukat az ország minden 
vizén. Ezt szolgálja Díszvendégünk bemutatkozása is, de 
a színpadon a Velencei tó mellett előreláthatólag bemu-
tatkozik Fertő tó, a Nyékládházi tavak, Omszki tó, Orfű 
és Magyar Vitorlás Szövetség jóvoltából a tervek szerint 
felszólal a Kis Tavak Bizottsága is.

Utazás kiállítás
Hosszú idő után 2019-ben a Budapest Boat Show újra az 
Utazás kiállítással közösen nyitotta meg kapuit, hiszen a két 
kiállítás számos ponton nem csak fedi, de erősíti is 
egymást. A döntést a két rendezvényre együt-
tesen kilátogató 35.000 érdeklődő 82%-a 
támogatta, így a két kiállítás 2020-ban is 
közösen várja a látogatókat.
Az Utazás kiállítás 42 éve Magyar-
ország vezető turisztikai kiállí-
tása, melyen legutóbb 30 ország 
300 kiállítója mutatkozott be, és 
számos kísérő rendezvénnyel 

KOMMUNIKÁCIÓ
A kommunikáció során nagy 

figyelmet fordítunk annak a 
potenciális vásárlórétegnek 
az elérésére, akik jelenleg 
nem hajóznak, hogy kiál-
lítóink számára új, fizető-
képes látogatókat hozzunk 
az eseményre. Mindemel-
lett természetesen folya-
matosan kommunikálunk 
a korábbi látogatók és 

aktív hajósok irányába is. 
A 2019-es kiállítás kampá-

nya mintegy 15 millió forint 
médiaértékben zajlott szakmai 

médiumokban, üzleti, gazdasági 
és életmód magazinokban és számos 

egyéb felületen, és 20% növekedést ért 
el a látogatószámban.

DÍSZVENDÉG – 
VELENCEI-TÓ
A 2020-as Budapest Boat Show díszven-
dégeként mutatkozik be Magyarország 
harmadik legnagyobb, és Európa egyik leg-
melegebb természetes tava, amely nemcsak a 
horgászok, fürdőzők és vízi sportolók paradi-
csoma, hanem a hajózni vágyóké is. A 
Velencei-tavi Vízi Sportiskolához látoga-
tókat kikötők, strandok, táborok, 
komplex szolgáltató központ, korszerű 
étterem és szálloda, valamint fel-
újított evezőspálya várja. Mely 
utóbbin a kiemelkedő hazai és 
nemzetközi versenyek megkoroná-
zásaként a 2019. évi Masters Eve-
zős Világbajnokság került meg-
rendezésre elsöprő sikerrel.
A versenypálya rekonstrukciójával 
egyidőben még nem fejeződött be a 
tó partfalának négyéves komplex 
felújítási projektje. Így a közel-
jövőben folyamatosan meg-megújuló 
partszakaszokkal és kikötőkkel lehet 
találkozni a Tavon. A VVSI agárdi Reha-
bilitációs központjának köszönhetően pedig 
paralimpikon szakember irányításával a moz-
gáskorlátozottak is megízlelhetik a vitorlázás 
örömét!
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PROGRAMOK
TALÁLKOZÁSI PONT
A Budapest Boat Show több mint kiállítás, az elmúlt évek 
során a hazai hajós közösség egy meghatározó találkozási 
pontjává vált, melyben nagy szerepet játszott a színes 
szakmai és nagyközönség program mind a színpadon, mind 
pedig a Programszigeten és Bemutató Medencében. Ezekre 
a 2020-as kiállítás szervezése során a hagyományoknak 
megfelelően továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. A minél 
színesebb programkínálat érdekében a fő téma mellett 
helyet kap az olimpiai felkészülés, az utánpótlásnevelés, a 
Magyar Vitorlás Szövetség 90. évfordulója és az 50. Kék-
szalag visszatekintése is. De természetesen nem maradnak 
el az izgalmas beszélgetések és bemutatók sem.

INNOVÁCIÓK
Immáron 7. éve keressük és támogatjuk az elmúlt évek 
legkiemelkedőbb hajóipari fejlesztéseit, hogy ezeket egy 
helyen tegyük megismerhetővé a látogatóknak a kiállítá-

son. A Budapest Boat Show Újdonság Pályázat célja 
nem csupán hozzájárulni az innovációk 

ismertségéhez, de kielégíteni a láto-
gatók igényeit is, akik felmérésünk 

során a piaci újdonságok, inno-
vációk megtekintését jelölték 

be látogatásuk legfontosabb 
céljának.

VÍZI SPORTOK, 
KIEGÉSZÍTŐK
A Budapest Boat Show-n a hajók mellett 
természetesen kiemelt szerepet kap min-
den, ami a hajózáshoz és vízi sportokhoz 
kapcsolódik, legyen az sporteszköz, fel-
szerelés, ruházat, kikötői szolgáltatás vagy 
charter. Az esemény külön pavilonban várja 
azokat az érdeklődőket, akik érdeklődnek a 
vízi sportok iránt, vagy meglévő hajójukhoz 
keresnek kiegészítőket, szolgáltatásokat.



RÉSZVÉTELI  
DÍJAK

Az árak az áfát, a regisztrációs és marketing díjat, 
valamint a felépítmény díját nem tartalmazzák.

Kedvezményes csomagajánlatokkal, egyedi  
és szponzorációs ajánlatokkal kapcsolatban  
keresse kollégáinkat vagy látogasson el  
a www.boatshow.hu oldalunkra!

1 HAJÓ 2 HAJÓ 3 HAJÓ TOVÁBBI (DB) KEDVEZMÉNYES ÁR 

-6 m 424.000 Ft 616.000 Ft 886.000 Ft 127.000 Ft

15% KEDVEZMÉNY
6-8 m 589.000 Ft 872.000 Ft 1.145.000 Ft 193.000 Ft

8-10 m 837.000 Ft 1.251.000 Ft 1.643.000 Ft 314.000 Ft

10 m- 1.124.000 Ft 1.706.000 Ft 2.247.000 Ft 440.000 Ft

PAVILON KEDVEZMÉNYES ÁR TELJES ÁR

G 20.500 Ft/m2 23.500/m2

F 11.500 Ft/m2 13.000/m2

KEDVEZMÉNYES 
JELENTKEZÉS – 2019. 

OKTÓBER 15-IG.

Az elmúlt két évben változatlan 
árainkat idén hozzáigazítottuk a 
piaci tendenciákhoz, figyelembe 

véve kiállítóink igényeit, így a 
nagyobb hajók bemutatása a rendez-

vényen, a korábbiakhoz képest, aránya-
iban kedvezőbb lett, tekintettel a plusz 

mérettel járó szállítási többletköltségre.



CSATLAKOZZON ÖN IS 
A HAJÓZÁS ÉS A VÍZI 
SPORTOK SZEZONNYITÓ 
NAGYRENDEZVÉNYÉHEZ, 
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

IDŐPONT
2020. február 27 – március 1.

NYITVA TARTÁS
csütörtök–szombat: 10–18 óráig,
vasárnap: 10–17 óráig.

HELYSZÍN
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási 
Központ G és F pavilon  
H-1101 Budapest, Albertirsai út 10.

KEDVEZMÉNYES 
ELŐJELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2019. október 15.

VÉGSŐ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2020. január 31.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ, 
JELENTKEZÉS

KIÁLLÍTÁS IGAZGATÓ
Tihanyi Klára
Telefon: +36-1/263-6032; +36-30/250-3677
E-mail: tihanyi.klara@hungexpo.hu

ÉRTÉKESÍTÉSI MANAGER
Feldmájer Máté
Telefon: +36-1/263-6125; +36-30/823-7845
E-mail: feldmajer.mate@hungexpo.hu

Popovics Nóra
Telefon: 06-1/263-6103; +36-30/961-1635
E-mail: popovics.nora@hungexpo.hu

MARKETING MANAGER
Kujalek Máté
Telefon: +36-1/263-6180
E-mail: kujalek.mate@hungexpo.hu

KAPCSOLAT
Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44. 
Fax: +36-1/263-6086, 263-6435
E-mail: boatshow@hungexpo.hu 
Web: www.boatshow.hu
Facebook: www.facebook.com/budapestboatshow


