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Sikeres vállalat vezetőjeként kétféleképpen írhat köszöntőt 
az ember. Szerényen, vagy büszkén az elért eredményekre; 
kiemelve, hogy azok nem jöhettek volna létre a munkatár-
sak és partnerek nélkül. Én az utóbbit választom. 

A HUNGEXPO Zrt. csaknem ötven éve a magyar és ma már a ke-
let-közép-európai kiállítás-szervező piac megkerülhetetlen, vezető 
szereplője. Komplex marketing szolgáltatásokat nyújtunk kiállítók-
nak és rendezvényszervezőknek. Az általunk kínált testreszabott, 
innovatív megoldások sehol máshol nem elérhető üzleti előnyöket 
kínálnak partnereinknek.

Több évtizedes munkánk van abban, hogy ma Budapest és a  
HUNGEXPO rendezi a régió kiemelt jelentőségű kiállításait, köztük 
építőipari, kertépítészeti, mezőgazdasági, élelmiszeripari és autó-
ipari szakmai seregszemléket éppúgy, mint a vezető horgászati-va-
dászati, turisztikai, a hajózási és motorozás szerelmeseinek szóló, 
vagy az otthonteremtéssel foglalkozó népszerű nagyközönség vá-
sárokat. Munkánkat immár 11 éve közösen végezzük francia anya-
cégünkkel, felhasználva annak nemzetközi környezetben felhalmo-
zott tudását, tapasztalatait.

A HUNGEXPO idén összesen 16 különböző kiállítást rendez. Régi 
partnereink tudják, de azért fontos leszögezni: cégünk modern inf-
rastruktúrájával, a szolgáltatások széles körével kínál megoldáso-
kat vásárok, B2B szakkiállítások és szűk körű találkozók, vagy akár 
tízezer fős kongresszusok, vállalati nagyrendezvények megtartásá-
ra is. A sokféle helyszínnel, a szolgáltatások rugalmasságával, fo-
lyamatos újításainkkal évről-évre egyre több partnerünket győzzük 
meg a hosszabb távú együttműködés eredményességéről. 

A HUNGEXPO sikere a partnereink sikere is. Ezért, amikor a 2016-
os év várakozásairól írok, mindannyiunk várakozásairól írok. És 
kollégáimmal együtt biztos vagyok abban, hogy az előttünk álló év 
emlékezetes lesz mindannyiunk számára.

HUNGEXPO 
– a közös sikersztori

Ganczer Gábor 
Vezérigazgató



AGROMASHEXPO január 27-30.

AGRÁRGÉPSHOW január 27-30.

MAGYAR KERT január 27-30.

SZŐLÉSZET ÉS 
PINCÉSZET

január 27-30.

FEHOVA február 18-21.

BUDAPEST BOAT 
SHOW

február 18-21.

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS március 3-6.

BUDAPEST MOTOR 
FESZTIVÁL

március 18-20.

CONSTRUMA április 6-10.

RENEO április 6-10.

CONSTRUMA KERT április 6-10.

OTTHONDESIGN április 6-10.

SIRHA BUDAPEST május 9-11.

IPAR NAPJAI május 24-27.

BNV szeptember 29. 
– október 2.

AUTOMOTIVE  
HUNGARY

október 19-21.

AUTÓTECHNIKA október 19-22.

A HUNGEXPO ZRT. KIÁLLÍTÁSAI 2016-BAN



TEMATIKA: 
• MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK, FELSZERELÉSEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK
• ÁLLATTARTÁS ESZKÖZEI, ÁLLATTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK
• MEZŐGAZDASÁGI LÉTESÍTMÉNYEK
• ERDÉSZET ÉS ERDÉSZETI GÉPEK
• VETŐMAGVAK ÉS EGYÉB SZAPORÍTÓ ANYAGOK
• VEGYIPARI TERMÉKEK
• AGRÁRELEKTRONIKA, MÉRÉSTECHNIKA, DIAGNOSZTIKA, 

AUTOMATIZÁLÁS
• AGRÁR KÖRNYEZETVÉDELEM
• MUNKAVÉDELEM, MUNKARUHÁZAT
• MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
• AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Az agrárágazat csúcsrendezvénye, 
mely az AgrárgépShow kiállítás-
sal együtt kerül megrendezésre. 
Jelen vannak a hazai piacvezető 
cégek, a legnagyobb nemzetközi 
márkák ugyanúgy, mint a kisebb 
vállalkozások, speciális szolgál-
tatásokat nyújtó cégek. Input 

– gépesítés – logisztika. A mező-
gazdasági gépek mellett növekszik 

a vetőmagok és egyéb szaporító 
anyagok, a növényvédő szerek, műt-

rágyák, kártevő mentesítő anyagok kíná-
lata, de az agrárelektronika, méréstechnika, 

automatizálás témakörében is egyre több kiállító 
jelenik meg. A hazai gépforgalmazók és a hazai gépgyártók legrango-
sabb bemutatkozása, kiemelt szakmai támogatottság mellett.

info
www.agromashexpo.hu
agromashexpo@hungexpo.hu

A jövő gazdálkodásának 
kulcsa itt van.

2016. január 27–30.

ADATOK 
(egyidejű rendezvényekkel együtt):

Kiállítók száma:

309
Kiállítási terület:

37 576 m2

Látogatók száma:

41 500



TEMATIKA: 

• KERTEK ÉS PARKOK TERVEZÉSE

• KERTI KISGÉPEK ÉS KÉZISZERSZÁMOK
• PARKOK ÉS KOMMUNÁLIS ZÖLD TERÜLETEK  

ÁPOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ GÉPEK
• KERTBERENDEZÉS ÉS ÉPÍTÉS ELEMEI
• TÉRBURKOLAT ANYAGAI
• KERTI ÉS PARKI BÚTOROK, SPORTPÁLYÁK  

ÉS JÁTSZÓTEREK FELSZERELÉSEI
• VÍZ- ÉS FÉNYTECHNIKA
• ÉLŐ ZÖLDNÖVÉNYEK, SZAPORÍTÓANYAGAI
• HAJTATÓHÁZAK, ANYAGOK, FELSZERELÉSEK
• BIOLÓGIAI ÉS KÉMIAI TERMÉKEK
• KERTÉSZETI CSOMAGOLÓANYAGOK, FÓLIÁK
• KERTI-PARKI HULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA  

ÉS HASZNOSÍTÁSA
• VIRÁGKÖTÉSZET
• KIEGÉSZÍTŐ KELLÉKEK

A parkok, kertek fenntartásának gépeit, eszközeit bemutató MAGYAR 
KERT szakkiállítás az AGROmashEXPO társkiállítása. 
A kiállítás tematikája a teljes szakágazatot lefedi: a kertek, parkok, 
kommunális zöldterületek tervezéséhez, fenntartásához, megmunká-
lásához szükséges eszközök és technológiák teljes palettája bemu-
tatható.

info
www.kertkiallitas.hu
kertkiallitas@hungexpo.hu

A jövő gazdálkodásának 
kulcsa itt van.

2016. január 27–30.



A szőlészet és pincészet technológiájának egyetlen hazai szakkiállítá-
sa, mely egy időben kerül megrendezésre az AGROmashEXPO kiállí-
tással. A kiállítás tematikája a teljes gyártási folyamatot lefedi. Min-
den termék, technológia és szolgáltatás, ami a borhoz kapcsolódik, 
bemutatható a kiállításon, sőt azok részvételére is lehetőség van, akik 
pálinkakészítéshez használható eszközök gyártásával, forgalmazásá-
val foglalkoznak.

info
www.szpkiallitas.hu
szpkiallitas@hungexpo.hu

2016. január 27–30.

TEMATIKA: 
SZŐLÉSZET, SZŐLŐTERMELÉS
• TALAJBEVIZSGÁLÁS
• TALAJ-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS MEGMUNKÁLÁS
• MAGOK, OLTVÁNYOK
• A SZŐLŐTELEPÍTÉS, - MŰVELÉS ÉS SZÜRETELÉS ESZKÖZEI, GÉPEI
• NÖVÉNYVÉDELEM - KÉMIAI ÉS BIOLÓGIAI TERMÉKEK
• ÖNTÖZÉSTECHNIKA
• SZŐLŐFELDOLGOZÁS GÉPEI ÉS ESZKÖZEI
• ADALÉK ANYAGOK / ADDITIVES
• SZŐLŐBŐL KÉSZÍTHETŐ EGYÉB TERMÉKEK /OLAJOK, ECETEK, 

ÜDÍTŐK STB.

PINCÉSZET
• SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSPRÉSELÉS ESZKÖZEI
• ÉRLELÉS ÉS TÁROLÁS ESZKÖZEI
• SZÉTVÁLASZTÁS ÉS SZŰRÉS ESZKÖZEI
• BOR ÉS LEVEK KEZELÉSÉNEK ESZKÖZEI
• EGYÉB ITALOK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ TECHNOLÓGIÁK
• PALACKOZÁS ÉS CSOMAGOLÁS ANYAGAI, GÉPEI
• SZAKMAI KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK
• PINCÉSZETEK ÉS TERMÉKEIK

A jövő gazdálkodásának 
kulcsa itt van.



A Kárpát-medence vadászai-
nak, horgászainak és termé-
szetkedvelőinek nagysza-
bású találkozója 2016-ban 
23. alkalommal nyitja meg 
kapuit. A FeHoVa a térség 
legjelentősebb vadászati ki-
állítása és egyben a legna-
gyobb hazai horgászbemutató 
szerepét is betöltő esemény. 
A szakmai bemutatók és találko-
zók, valamint az évről évre visz-
szatérő népszerű programok mellett 
2016-ban is számos újdonsággal fo-
gadja a látogatókat, melynek középpont-
jában trófea különlegességek és egy történelmi 
vadász kiállítás áll.

info
www.fehova.hu
fehova@hungexpo.hu

2016. február 18–21.

23. Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás

Az ösztöneidben van.

ADATOK:
Kiállítók száma:

270
Kiállítási terület:

9 708 m2

Látogatók száma:

57 000*
*az egyidejű rendezvények  

látogatóival együtt

TEMATIKA:
• FEGYVER
• VADÁSZAT
• HALÁSZAT
• HORGÁSZAT



Magyarország legnagyobb szá-
razföldi kikötője, a hajózás és a 
vízi sportok szezonnyitó nagy-
rendezvénye, 2016-ban a 25. 
alkalommal kerül megrendezés-
re. A kiállításon bemutatkozik a 
vitorlás, elektromos és motoros 
hajó piac, valamint az összes 

hajózáshoz kapcsolódó kiegészítő 
és felszerelés is. A Generali Kikötő 

Színpadon, pedig mindezek mellett 
szakmai és nagyközönség progra-

mok várják az érdeklődőket. A 2016-os 
Budapest Boat Show fő tematikája a Nyári 

Olimpiai Játékok lesznek, a jubileumi rendezvény 
jegyében pedig a vitorlázás elmúlt 25 éve kerül előtérbe.

info
www.boatshow.hu
boatshow@hungexpo.hu

2016. február 18–21.

Szenvedély van.

ADATOK:
Kiállítók száma:

80
Kiállítási terület:

4 000 m2

Látogatók száma:

57 000*
*az egyidejű rendezvények  
látogatóival együtt

TEMATIKA:
• HAJÓK
• WINDSURF, SURF, KITESURF
• JET-SKI, VÍZISÍ, WAKEBOARD
• FELSZERELÉSEK ÉS TARTOZÉKOK
• HAJÓÉPÍTŐ ANYAGOK 
• BÚVÁRFELSZERELÉSEK
• VÍZISPORTRUHÁZAT
• KIKÖTŐK, KIKÖTŐI SZOLGÁLTATÁSOK 
• HAJÓBIZTOSÍTÁS, HAJÓLÍZING 
• YACHT CHARTER, HAJÓBÉRLÉS 
• OKTATÁS 
• HATÓSÁGOK, SZÖVETSÉGEK, SZERVEZETEK
• HAJÓZÁSI AJÁNDÉKCIKKEK



Magyarország szezonnyitó turisz-
tikai kiállítása, mely találkozá-
si lehetőséget nyújt a szakma 
képviselőinek, és élmények-
kel teli vásárlási lehetőséget a 
nagyközönség számára. A nyári 
olimpiai játékok megjelenése, 
a karneváli hangulat és egy rio 
de janeiro-i álomutazást ígérő 
nyereményjáték a 2016-os Utazás 
legattraktívabb programjai.
A Bringaexpo megújult formában és 
még több programmal várja a látoga-
tókat.

Egyidejű rendezvények:
Bringaexpo, Karaván Szalon, Teszt&Go

info
www.utazas.hungexpo.hu
utazas@hungexpo.hu

2016. március 3–6.

A távol közel van.

TEMATIKA:
• IDEGENFORGALMI HIVATALOK
• UTAZÁSI IRODÁK
• SZAKMAI SZERVEZETEK
• RMI, TOURINFORM IRODÁK
• RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK, FÜRDŐK
• SZÁLLÁSHELYEK
• POLGÁRMESTERI HIVATALOK, ÖNKORMÁNYZATOK
• NEMZETI PARKOK
• ON-LINE UTAZÁSSZERVEZÉS ÉS RENDSZEREK
• KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁGOK
• BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK
• VENDÉGLÁTÓIPARI SZOLGÁLTATÓK

ADATOK:
Kiállítók száma:

396
Kiállítási terület:

7 000 m2

Látogatók száma:

40 000*
*az egyidejű rendezvények  

látogatóival együtt

39. Nemzetközi  
idegenforgalmi kiállítás



A Budapest Motor Fesztivál ha-
gyományosan a motoros szezon 
indító eseménye, melyen a mo-
torozáshoz szükséges összes 
felszerelés megtalálható az új és 
használt motoroktól kezdve, a 
ruházatokon és kiegészítőkön át 
egészen az alkatrészekig. A ren-

dezvény minden évben elhozza a 
hazai motorimportőröket, bemu-

tatja a legújabb modelleket, és ren-
geteg motoros programot vonultat fel.

A Budapest Motor Fesztivál immáron 5. 
éve a Carstyling.hu Tuning Show-val közö-

sen kerül megrendezésre, együtt alakítva ki az 
Autó, Motor és Tuning Show-t (AMTS). A közös rendezvényen 2015-
ben, a látogatók közel 2000 járművet és 10 önálló rendezvényt te-
kinthettek meg a Hungexpo teljes területén.

Életérzés van.

ADATOK:
Kiállítók száma:

150
Kiállítási terület:

3 200 m2

Látogatók száma:

53 000*
*az egyidejű rendezvények  
látogatóival együtt

info
www.motorshow.hu
motorshow@hungexpo.hu

2016. március 18–20.

TEMATIKA:
• MOTORKERÉKPÁROK, ROBOGÓK
• MOTORKERÉKPÁR-ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
• TUNING
• EGYÉB TARTOZÉKOK
• SZAKMAI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK, EGYESÜLETEK, 

SPORTKLUBOK
• EGYÉB SZAKMAI SZOLGÁLTATÓK
• SZERVIZ- ÉS BEMUTATÓTERMI BERENDEZÉS



A közép-kelet európai régió veze-
tő építőipari és otthonteremtési 
kiállítási csokrának „zászlósha-
jója”, a hazai építőipar szakmai 
csúcstalálkozója. Középpontjá-
ban az energiahatékonyság és 
a design áll. A kiállításon megje-
lenik minden termékkör, mely az 
építkezéshez, felújításhoz szüksé-
ges: az építőanyagoktól a nyílászá-
rókon át a szigetelésig minden, be-
leértve az építőgépeket, eszközöket, 
eljárásokat. A legújabb technológiákat 
az évről évre növekvő számú gyártó és nagy 
márka jelenléte biztosítja. Széleskörű szakmai 
támogatottság kíséri a rendezvényt és gazdag konferencia program.

info
www.construma.hu
construma@hungexpo.hu

2016. április 6–10.

ADATOK
(egyidejű rendezvényekkel együtt):

Kiállítók száma:

599
Kiállítási terület:

20 930 m2

Látogatók száma:

48 000

35. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

TEMATIKA:
• ÉPÍTŐANYAGOK
• NYÍLÁSZÁRÓK, KAPU, ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA, ÜVEGIPAR (FRONTÁL)
• TETŐFEDÉS, BÁDOGOSIPAR (DACH-TECH)
• VÍZ-, HŐ- HANGSZIGETELÉS, HOMLOKZATÉPÍTÉS (INTER-ISOLA)
• VILÁGÍTÁSTECHNIKA, ÉPÜLETVILLAMOSSÁG (ELECTROLIGHT)
• KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS (CONSTRUMA KERT)
• MEGÚJULÓ ENERGIA, ÉPÜLETGÉPÉSZET (RENEO)

Az építőipar szakmai  
csúcstalálkozója itt van.

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR



Az egyetlen hazai, kifejezetten zöldenergia témával foglalkozó szak-
kiállítás, ahol a megújuló energia téma mellett az épületgépészet is 
hangsúlyosan jelenik meg. Középpontjában a költségoptimalizálás áll, 
a legmodernebb épületautomatizálási technológiák bemutatásával. 
2016-ban új témaként a vízkezelés és a vízgazdálkodás is megjelenik 
a kiállításon belül. A CONSTRUMA kiállítási csokor része.

info
www.reneo.hu
construma@hungexpo.hu

2016. április 6–10.

4. Nemzetközi megújuló 
energia szakkiállítás

TEMATIKA:
• MEGÚJULÓ ENERGIA, ALTERNATÍV ENERGIA
• FŰTÉSTECHNIKA
• HŰTÉSTECHNIKA
• LÉG-, SZELLŐZÉS-, KLÍMATECHNIKA
• SZANITERTECHNIKA
• SZIVATTYÚK, VÍZKEZELÉSI BERENDEZÉSEK
• CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS
• SZERELÉSTECHNIKA
• MÉRŐ-, VEZÉRLŐ- ÉS SZABÁLYOZÓKÉSZÜLÉKEK
• VÁROSFEJLESZTÉS, VÁROSFENNTARTÁS (INGATLANFEJLESZTÉS, 

VÁROSI INFRASTRUKTÚRA)

Széles megújuló energia  
kínálat van.

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR



A kerttervezés és kertkultúra legnagyobb és leglátogatottabb tava-
szi seregszemléje, a CONSTRUMA csokor része. A teljes díszkertész 
szakma összefogásával, a Magyar Díszkertészek Szövetségének 
társszervezésével, szakmai támogatásával szervezi a HUNGEXPO 
Zrt. Kezdetektől kiemelt programja a Magyar Kertépítő Verseny és 
Show.

info
www.construma.hu/kert
construma@hungexpo.hu

2016. április 6–10.

5. Dísznövény és kertépítészeti 
szakkiállítás és vásár

TEMATIKA:
• NÖVÉNYEK, VETŐMAGOK, SZAPORÍTÓ ANYAGOK, TÁPTALAJOK
• DÍSZPARKOK, ÜLTETVÉNYEK, KERTÉSZETEK, KERTEK GÉPEI, 

SZERSZÁMAI, ESZKÖZEI, BERENDEZÉSEI
• VEGYIPARI TERMÉKEK
• INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS
• ÖNTÖZÉSTECHNIKA, SZIVATTYÚK, SZŰRÉS
• KERTI TÓTECHNIKA
• PARKOK ÉS KOMMUNÁLIS TERÜLETEK ÁPOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ GÉPEK
• KÉMIAI ÉS BIOLÓGIAI TERMÉKEK
• KERTBERENDEZÉS ÉS ÉPÍTÉS ELEMEI
• KERTI BÚTOROK
• SZOBROK
• KONYHAKERTEK (FŰSZERNÖVÉNYEK)
• KÖZTERÜLETEK - PARKFENNTARTÁS, KÖZVILÁGÍTÁS, KÖZTERÜLETI 

ESZKÖZÖK

A kerttervezés szakmai 
találkozója itt van.

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR



Évről évre egyre népszerűbb a kiállítók és látogatók körében a design 
és a lakberendezés legnagyobb hazai szakkiállítása, az OTTHONDe-
sign. A CONSTRUMA kiállítási csokron belül a lakásbelső kialakításá-
nak összes témakörét magában foglalja a bútoroktól a konyhatech-
nológián át a lakberendezési tanácsadásig. A legújabb design trendek 
bemutatásáról a Magyar Design projekt (fiatal hazai tervezők munkái) 
és a Download Design projekt (kortárs open design megoldások) is 
gondoskodik. A rendezvényhez csatlakozott a legnagyobb múlttal 
rendelkező hazai lakóingatlan kiállítás a Lakásvásár is.

info
www.otthon-design.hu
otthondesign@hungexpo.hu

2016. április 6–10.

5. Otthonteremtési szakkiállítás

Nálunk 
otthon van.

TEMATIKA:
• KONYHATECHNOLÓGIA A-Z-IG
• HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK
• BÚTOR
• BÚTORIPARI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI ALAPANYAGOK, ESZKÖZÖK, 

SZERSZÁMOK 
• FÜRDŐSZOBA & WELLNESS
• KANDALLÓK, KÁLYHÁK
• LÉPCSŐK, KORLÁTOK
• BURKOLATOK
• DESIGN KIEGÉSZÍTŐK, DÍSZEK
• LAKÁSTEXTIL
• LAKÁSVILÁGÍTÁS
• SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA
• LAKBERENDEZÉS TERVEZÉS, TANÁCSADÁS
• SZOLGÁLTATÁSOK
• LAKÁSVÁSÁR

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR



BUDA-
PEST

MÁJUS 9-11.
2016. 
HUNGEXPO  
MAGYARORSZÁG 

A HUNGEXPO új, szakmai kiállí-
tása, mely az élelmiszeripar, a 
sütő- és cukrászipar, a szállo-
da- és vendéglátóipar illetve a 
gasztronómia legújabb trendjeit 
mutatja be. A francia Sirha nem-
zetközi hálózathoz tartozó ren-
dezvény hazánk és a régió cégei 
és szakemberei számára nyújt 
üzletkötési fórumot. 2016-ban a 
Sirha Budapest ad otthont a világ 
legnagyobb presztízsű gasztronómiai 
eseményének, a Bocuse d’Or európai 
döntőjének.

info
www.sirha-budapest.com
sirha-budapest@hungexpo.hu

ADATOK:
Kiállítók száma:

278
Kiállítási terület:

8 022 m2

Látogatók száma:

15 500

TEMATIKA:
• ÉLELMISZERTERMÉKEK, ITALOK
• SÜTŐIPAR, CUKRÁSZIPAR
• KONYHATECHNOLÓGIA
• KÁVÉHÁZ ÉS BÁR
• BÚTOR, TEXTIL, ASZTALI TERÍTÉK
• SZÁLLODAIPARI BERENDEZÉSEK, TERMÉKEK
• TECHNOLÓGIÁK, HIGIÉNIA, SZOLGÁLTATÁSOK
• BUDATRANSPACK, CSOMAGOLÁSTECHNIKA, LOGISZTIKA
• ÉLELMISZERIPARI GÉPEK, BERENDEZÉSEK



Magyarország legnagyobb üzle-
ti eseménye az iparban. Az Ipar 
Napjain egy helyen és egy idő-
ben mutatkoznak be a legújabb 
termékek és szolgáltatások, 
a legmodernebb technológiák 
és rendszerek, többek között 
az ipari elektronika, az elektro-

technika és az automatizálás te-
rületéről. A szakkiállításon, mely 

komplex megoldásokat nyújt kis-, 
közép- és nagyvállalatok számára, 

2016-ban kiemelt téma lesz az IPAR 4.0.  
Az Ipar Napjait gazdag konferenciaprog-

ram kíséri, és kiemelkedő érdeklődés övezi az  
“Application Zone” gyakorlati bemutatóit.

info
www.iparnapjai.hu
iparnapjai@hungexpo.hu

2016. május 24–27.

Fejlődés van.

ADATOK:
Kiállítók száma:

270
Kiállítási terület:

7 000 m2

Látogatók száma:

10 000

TEMATIKA:
• INDUSTRIAUTOMATION
• ROBOTIKA
• MACH&WELD
• ENERGEXPO
• FLUIDTECH
• SUBCON
• CHEMTECH
• SECUTECH-VÉDTECH
• LOGEXPO
• IPARI KÖRNYEZETVÉDELEM

Nemzetközi ipari szakkiállítás



Vásár van.

BNV – Otthon és életstílus

Négy év szünet után új koncep-
cióval jelentkezik a BNV, az or-
szág legnagyobb nagyközönség 
vására, ahol minden korosztály 
megtalálja a számára érdekes 
termékeket és programokat. 
Az új koncepció fő tematikája 
az otthon és az otthonteremtés, 
de a klasszikus témák, úgymint 
a gasztronómia, a gyermekek és 
az életstílushoz kapcsolódó termé-
kek és szolgáltatások is megjelennek. Az  
autókra és sportra is külön figyelmet fordítunk.  
Minden tematikához több program is kapcsolódik 
a négy nap alatt.

info
www.bnv.hu
bnv@hungexpo.hu

2016. szeptember 29. – október 02.

ADATOK
(várható):

Kiállítók száma:

400
Kiállítási terület:

7 000 m2

Látogatók száma:

35 000

ÚJ!

OTTHON ÉS
ÉLETSTÍLUS

NÉGY FŐ TEMATIKA:
• OTTHON ÉS KERT
• GASZTRONÓMIA
• KÖLYÖKPARÁDÉ, GAME4ALL
• ÉLETSTÍLUS



A kelet-közép európai régióban 
egyedülálló kiállítás kiemelt sze-
repet tölt be az ágazat sikeres 
fejlesztésében. 
Az AUTOMOTIVE HUNGARY és 
az egyidejű AUTÓTECHNIKA- 
AUTODIGA kiállítások a hazai 
autógyárak mellett bemutatják 

a beszállítókat, alkatrészgyártó-
kat, karbantartókat, a garázsipar 

résztvevőit és a járműiparhoz kötődő 
oktatási szféra szereplőit is.

A jövőnk az autó.

ADATOK
(egyidejű rendezvényekkel együtt):

Kiállítók száma:

300
Kiállítási terület:

6 500 m2

Látogatók száma:

8 500

info
www.automotivexpo.hu
automotivexpo@hungexpo.hu

2016. október 19–21.

TEMATIKA:
• GÉPJÁRMŰGYÁRTÓK
• GÉPJÁRMŰGYÁRTÁS: BESZÁLLÍTÓK
• KUTATÁS-FEJLESZTÉS
• JÁRMŰIPARI INFORMATIKA
• GYÁRTÓSOR TERVEZÉS, KIVITELEZÉS
• RAKTÁROZÁS, LOGISZTIKA
• MUNKARUHÁZAT, MUNKAVÉDELEM
• KÖRNYEZETVÉDELEM
• SZAKMAI SZERVEZETEK
• SZAKKIADVÁNYOK

AUTOMOTIVE
HUNGARY
4. Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás



Az AUTÓTECHNIKA kiállítás egy 
helyre koncentrálja a járműkar-
bantartás – és autóipar – jelen-
legi és jövőbeli képviselőit. Az 
eseményen a piac meghatározó 
és feltörekvő szereplői mutat-
ják be jelenlegi eszköztárukat, 
tudásukat és képet adnak a ga-
rázsipar, az alkatrészgyártás és az 
oktatás várható fejlődési irányairól.

info
www.autotechnika.hungexpo.hu
autotechnika@hungexpo.hu

ADATOK
(egyidejű rendezvényekkel együtt):

Kiállítók száma:

300
Kiállítási terület:

6 500 m2

Látogatók száma:

8 500

Új műhely, új szokások.

2016. október 19–22.

autodiga 2015

TEMATIKA:
• FELSZERELÉS, ALKATRÉSZ
• KARBANTARTÁS, SZERVIZ
• ÚJRAHASZNOSÍTÁS,  

KÖRNYEZETVÉDELEM
• UTÓLAGOS BESZERELÉS, JAVÍTÁS,  

KARBANTARTÁS, CSERE
• ADALÉKANYAGOK, AUTÓÁPOLÁS
• SZOLGÁLTATÁSOK,  

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

25. Nemzetközi járműfenntartó-ipari  
szakkiállítás



INFORMÁCIÓ:
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44
Telefon: 263-6000, Fax: 263-6098
info@hungexpo.hu
www.hungexpo.hu

Kézirat lezárva: 2015. október 15.
A HUNGEXPO Zrt. a változtatás jogát fenntartja!
Kérjük látogatása előtt ellenőrizze  
a kiállítás dátumát!


