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BRUTTÓ 
KIÁLLÍTÁSI 
TERÜLET

2300 m2

97 KIÁLLÍTÓ

„Cégünk, az UNI-MED Szeged Kft. 2018-ban 
első alkalommal vett részt a HUNGAROMED 
kiállításon. Számos tapasztalattal, színes szakmai 
programokkal, valamint új partnerekkel lettünk 
gazdagabbak. Az volt a célunk, hogy bemutassuk 
a szakmai közönségnek az UNI-MED Szeged 
Kft. privát egészségügyi szolgáltatásait, ezt a 
célkitűzésünket sikerrel teljesítettük. Emellett 
számos partnerrel, szakmai érdeklődővel 
sikerült felvennünk a kapcsolatot a vásár ideje 
alatt, amelytől további jövőbeli gyümölcsöző 
együttműködéseket, eredményeket várunk.˝

UNI-MED Szeged Kft.

A HUNGAROMED Egészségügyi és Orvostechnológiai 
Kiállítás Magyarország egyetlen átfogó 
szakkiállításaként lehetőséget teremt az 
egészségügyi ipar szakmai szereplőinek - mind 
gyártók, forgalmazók, megrendelők, valamint az 
eszközöket használó orvosok, gyógyszerészek, 
egészségügyi szakdolgozók - találkozására. 
Kiemelt partnerünk fennállásának 250. jubileumi 
évfordulóját ünneplő Semmelweis Egyetem 
mellett a Semmelweis Egyetem Egészségügyi 
Menedzserképző Központ és a Magyar 
Egészségügyi Menedzsment Társaság. 

Velük és számos további szakmai partnerünkkel 
közösen alakítottuk ki a 2019-es kiállítás tematikáját 
és a konferencia programokat.

Hosszú távú célunk egy olyan regionális 
találkozópont létrehozása, ahol a kiállítók és 
a látogatók első kézből szerezhetnek hiteles 
információkat az aktualitásokról, a legújabb 
gyógymódokról, terápiás eljárásokról.

Bízunk benne, hogy 2019-ben Önt is kiállítóink 
között üdvözölhetjük!

II. HUNGAROMED – KIÁLLÍTÁS ÉS KONFERENCIA

3 NAP 
10 SZAKMAI 
KONFERENCIA

A 2018-AS 
KIÁLLÍTÁS 
SZÁMOKBAN:

SZAKMAI 
PARTNEREINK:



TERVEZETT PROGRAMOK 
• Medicina Konferencia

• Kreditpontos Szakmai Továbbképzések – 
Semmelweis Kreditmaraton

• Egészségügyi Innovációs Verseny

• Okos kórház bemutató

• Mesterséges Intelligenciával egy jobb 
egészségügyért – élő bemutató

• Nemzetközi kórházépítészet  
és kórházdesign

• Három napos digitális egészségügyi 
továbbképzés és workshop

A technológiai forradalom fénysebességgel zajlik, a 
versengő új és helyettesítő technológiák jelennek 
meg és most dől el az, hogy ebben a digitális 
transzformációban Magyarország milyen helyet foglal 
majd el. Az egészségügy következő korszakában a 
digitális egészségügy, az adatokhoz való hozzáférés, 
az adatokra épített ellátások, valamint mindezek 
adatvédelmi és kiberbiztonsági kérdései lesznek a 
középpontban.
Magyarország abban a helyzetben van, hogy egyéb 
technológia fejlesztési prioritásai is kapcsolódnak 
a digitális egészségügyi forradalomhoz. Például, a 
telekommunikációban aktuális 5G fejlesztések nemcsak 
az autonóm autók, hanem a digitális egészségügyi 
megoldások nagymennyiségű adatmozgását is 
lehetővé teszik. Emellett a mesterséges intelligenciához 
kapcsolódó innovációs prioritások is könnyen 
csatlakozhatnak az egészségügyi megoldások 
fejlesztéséhez. 

A kórházak tervezése és design-ja során követett 
általános alapelvek átalakulóban vannak. A 
demográfiai és epidemiológiai változások, az 
egészségügyi technológia rohamos fejlődése, a 
betegellátás új modelljei, a gazdasági megfontolások 
és a lakosság növekvő elvárásai egyaránt a 
hatékonyság és fenntarthatóság szempontjait emelik 
előtérbe. 

A jelentős hazai innovációs potenciállal bíró 
egészségügyi technológiai ipar helye és szerepe 
a 700 milliárd forintos Egészséges Budapest 
Programot érintő fejlesztésekben, a digitális 
transzformációban és a népegészségügyi 
mozgósításban megkérdőjelezhetetlen.

Várjuk valamennyi gyógyszer, gyógyászati 
segédeszköz, valamint orvostechnikai eszköz 
gyártó és forgalmazó vállalat jelentkezését!

A 2019-ES KIÁLLÍTÁS 
FÓKUSZPONTJAI

A népegészségügyi mozgósítás keretében számos 
városban hirdettek programokat, például „Egészséges 
Város”; „Egészséges Munkahely” néven. Kiállításunkra 
várjuk a városi/munkahelyi népegészségügyi 
programok szervezésében és lebonyolításában 
közreműködő önkormányzatokat és vállalkozásokat.

Mutassa be, hogy egészségügyi megoldásai 
hogyan járulhatnak hozzá:
• a prevenciós feladatokat összefogó 

Nemzeti Népegészségügyi Program sikeres 
megvalósításához;

•  az egészségügyi rendszer családbarát 
fejlesztéséhez;

• a biztonságos és költséghatékony 
betegellátáshoz.

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
MOZGÓSÍTÁS

KÓRHÁZÉPÍTÉSZET ÉS 
KÓRHÁZFEJLESZTÉS

DIGITÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI 
MEGOLDÁSOK

Amennyiben az Önök 
által gyártott, vagy 

forgalmazott eszköz, 
vagy technológia 

része lehet a megújuló 
egészségügynek, 

mutassa be a 
kiállításon a szakmának 

és a lehetséges 
megrendelőknek!

Mutassa be 
innovatív 

megoldásait 
a kiállításon 

kórházépítés, 
-technika, 

üzemeltetés és 
design témában! 



• Orvostechnika és GYSE gyártók, forgalmazók, 
rehabilitáció, otthonápolás

• Egészségügyi technológia
• Kórházépítés, -technika, üzemeltetés
• eHealth, mHealth, telemedicina szolgáltatások
• Intézményi kiszolgáló funkciók
• Gyógyszergyártók, -forgalmazók
• Gyógyszer nagykereskedők
• Gyógyszertárak
• Klinikai Vizsgálatszervezők
• Étrend-kiegészítő gyártók és forgalmazók
• Tápszergyártók és forgalmazók
• Magán egészségügyi szolgáltatók
• Mentés és betegszállítás
• Egészségügyi informatika
• Telekommunikációs cégek
• Gyógyturizmus
• Biztosítók, pénzügyi szervezetek
• Állami intézmények, kórházak, klinikák
• Oktatási intézmények
• Szakmai, -civil és betegszervezetek
• Tanácsadó és elemző cégek
• Szakmai média

TEMATIKA

• Magyarország egyetlen átfogó 
egészségtechnológiai szakkiállítása és konferenciája 
mely az ágazat szereplőit a legszélesebb körben 
szólítja meg.

• A kiállítás egy olyan komplex kommunikációs 
platform, ami a legkülönfélébb vállalati célok 
elérésére is alkalmas, legyen szó személyes 
kapcsolatépítésről, image építésről, új ügyfelek 
eléréséről, új termék bevezetéséről, konkurencia 
feltérképezéséről, eladásról, vagy forgalom 
növelésről.

• A rendezvényre olyan egészségügyben dolgozó 
szakembereket várunk, akik egy helyen és egy 
időben kíváncsiak a piac kínálatára, résztvevőire, 
a megjelenő ágazatok nyújtotta lehetőségekre, a 
legújabb trendekre és innovációkra.

• A szakemberek sokszor vásárlási, beruházási 
szándékkal érkeznek, üzletkötési és partnerszerzési 
lehetőségekre nyitottan.

• A helyszíni megjelenés nagy előnye, hogy az 
orvostechnikai és gyógyászati gépeket, eszközöket, 
rendszereket működés közben is bemutathatja a 
szakmai közönségnek, ezáltal szorosabb kapcsolat 
kialakítására nyílik lehetőség az érdeklődőkkel.

 • Kiállítóként részt vehet a szakmai konferenciákon, 
workshopokon, a kiállítói fogadáson, így hiteles 
fórumokon keresztül első kézből juthat a 
legfontosabb információkhoz.

 • Kiállítóként Önnek is lehetősége van díjmentesen 
önálló, saját konferencia, előadás, egyéb bemutatók 
megtartására a szükséges technikai eszközökkel 
felszerelt konferenciatermeinkben (szabad kapacitás 
függvényében). 

AMIÉRT ÉRDEMES 
KIÁLLÍTANI

„Elsődleges célunk volt, hogy teljesebb képet 
kapjunk a Magyarországon működő gyártó és 
fejlesztő cégekről, melyek kapcsolódhatnak a 
Trelleborg polimer termék portfólió és HealtCare 
& Medical stratégiához. Bízunk benne, hogy a 
mostani rendezvény is hoz majd konkrét projekt 
sikereket és a jövőbeni kiállítások még több 
kiállítót és potenciális ügyfelet aktivizálnak.˝

Trelleborg Sealing Solutions Hungary

„Örültem, hogy részt vettünk a kiállításon mert 
bemutathattuk az egészségügyi szakembereknek, 
hogy a mobil robot technológia immár elérhető. 
Ezen kívül rendkívül sokat tanultunk az 
egészségügyi automatizálási feladtok gyakorlati 
kihívásairól.˝

Robotcenter - Ronix Automatizálási Kft.



A látogatók

Érdeklődési körüket tekintve 
(több lehetőség volt jelölhető):

Látogatásuk célja 
elsődlegesen:
(több lehetőség volt jelölhető)

60%
50%
39%
30%
29%
23%
19%
7%

Újdonságokkal, új termékekkel, 
szolgáltatásokkal megismerkedni

Megismerni az innovációkat, 
jövőbe mutató megoldásokat

Piaci információk gyűjtése

Személyesen találkozni  
a szakmai partnerekkel

Konferenciákon részt venni

Új üzleti partnereket találni

Személyesen találkozni a 
meglévő üzleti partnerekkel

Egyéb

65%-a 
első számú döntéshozó, 
vagy részt vesz a döntésekben.

33%-nak 
befolyásolják későbbi üzleti döntéseit 
a kiállításon látottak.

92% -a tervezi, 
hogy kilátogat a 2019-es rendezvényre is.

41%-a 
több, mint három órát tölt a kiállításon.

90%-a ajánlaná 
partnereinek, kollégáinak 
a kiállítás meglátogatását.

75%-a szerint 
inkább előnye a kiállításnak 
a sokrétűség. 

Orvos, gyógyszerész, 
egészségügyi szakdolgozó

Szakmai látogató 
(orvostanhallgatók, vagy az 

egészségügyi iparban dolgozók, 
de szakképesítéssel 
nem rendelkezők) 

47,8%52,2%

Látogatók összetétele:

Orvostechnikai eszköz gyártó és forgalmazó  58%

Gyógyászati segédeszköz gyártó és forgalmazó  43%

Egészségügyi informatika  29%

Magán egészségügyi szolgáltatás  28%

Állami intézmény, kórház, klinika  27%

Szakmai szervezet  19%

Gyógyszergyártó, gyógyszer forgalmazó  18%

Gyógyturizmus  17%

Látogatói elégedettség 
értékelése: összességében 5 fokozatú skálán

Egyáltalán 
nem elégedett

Teljes mértékben 
elégedett

38%22%6%5%

1. 2. 3. 4. 5.

29%

LÁTOGATÓINKRÓL



REGISZTRÁCIÓS ÉS MARKETING DÍJ:
Főkiállító részére bérelt terület méretétől függően

TERÜLETBÉRLETI DÍJAK:

Területbérleti díj  
Ft / m2

2019. 
május 31-ig

2019. június 
1-től

9 – 35 m2 20 500 Ft 25 500 Ft

36 – 50 m2 18 000 Ft 24 500 Ft

51 – 90 m2 16 000 Ft 23 000 Ft

91 + m2 14 000 Ft 21 000 Ft

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

Társkiállító részére minden esetben: 
62.000 Ft + ÁFA

Levélcím:  1441 Budapest, Pf. 44.
Internet:  www.hungaromed.hu
E-mail:  hungaromed@hungexpo.hu

VÖRÖS Csaba
Kiállítási igazgató 
Telefon: +36-1/263-6017
E-mail: voros.csaba@hungexpo.hu

LOVASI Enikő
Értékesítési menedzser
Telefon: +36-1/263-6195
Mobil: +36-30/732-9494
E-mail: lovasi.eniko@hungexpo.hu 

HORVÁTH Krisztina
Értékesítési menedzser
Telefon: +36-1/263-6070
Mobil: +36-30/823-7857
E-mail: horvath.krisztina@hungexpo.hu

NAGY Fruzsina
Értékesítési menedzser
Telefon: +36 1 / 263 - 6196
Mobil: + 36-30 / 557-8792
E-mail: nagy.fruzsina@hungexpo.hu

AZ ÖNÖK SIKERÉÉRT DOLGOZUNK: HUNGEXPO ZRT.

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

VÁSÁRTERÜLETI REKLÁMESZKÖZÖK:
A kiállítási stand mellett számos eszköz áll a kiállítók rendelkezésére, melyek közül kiválaszthatják a számukra 
leginkább megfelelőt annak érdekében, hogy hangsúlyosabbá tegyék a megjelenésüket. 
Eszközök például: LED POSZTER, citylight poszter, mobil óriásplakát, molinó, üvegdekoráció.
Kérjen ajánlatot kollégáinktól és használja ki a Vásárközpont területén lévő reklámlehetőségeket!

PÉLDASZÁMÍTÁSOK KOMPLETT RÉSZVÉTEL ESETÉN:
9 m2 Standard+ Octa felépítménnyel: 387.795 Ft* + ÁFA
Számítás: 39.000 Ft + (9x20.500 Ft) + 2.295 Ft + (9x18.000 Ft)

15 m2 Standard Sodem felépítménnyel: 792.825 Ft* + ÁFA
Számítás: 69.000 Ft + (15x20.500 Ft) + 3825 Ft + (15x27.500 Ft)

20 m2 Business+ Octa felépítménnyel: 880.100 Ft* + ÁFA
Számítás: 69.000 Ft + (20x20.500 Ft) + 5100 Ft + (20x19.800 Ft)

*Az árak tartalmazzák a regisztrációs díjat, a helydíjat, a 
felelősségbiztosítást (amely a területbérleti díj 1%-a) és az egységstand 
árát. Az árak 2019. május 31. előtti bejelentkezés esetén érvényesek.

EGYSÉGSTAND ÁRAK:

Egységstand típusa
2019. 

szeptember 
5-ig

2019. 
szeptember 

6-tól

Standard+ Octa 18.000 Ft/m2 20.700 Ft/m2

Standard Sodem  27.500 Ft/m2 27.500 Ft/m2

Business+  Octa 19.800 Ft/m2 22.800 Ft/m2

Business  Sodem 30.700 Ft/m2 30.700 Ft/m2

RÉSZVÉTELI DÍJAK

9-12 m2 39 000 Ft

13-49 m2 69 000 Ft

50 + m2 99 000 Ft

KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. május 31.
HELYSZÍN: HUNGEXPO Budapesti vásárközpont, 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D pavilon


