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AGROMASHEXPO január 24-27.

AGRÁRGÉPSHOW január 24-27.

MAGYAR KERT január 24-27.

SZŐLÉSZET ÉS PINCÉSZET január 24-27.

SIRHA február 7-9.

FEHOVA február 15-18.

BUDAPEST BOAT SHOW február 22-25.

BUDAPEST MOTOR 
FESZTIVÁL február 23-25.

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS március 1-4.

BRINGAEXPO március 2-4.

CONSTRUMA április 11-15.

RENEO április 11-15.

CONSTRUMA KERT április 11-15.

OTTHONDESIGN április 11-15.

A HUNGEXPO ZRT. KIÁLLÍTÁSAI 2018-BAN



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: 2017. szeptember 22. 
A HUNGEXPO Zrt. a változtatás jogát fenntartja!

Kérjük látogatása előtt ellenőrizze  
a kiállítás dátumát!

 IPAR NAPJAI május 15-18.

HUNGAROMED október 11-13.

OTTHON DESIGN ŐSZ október 12-14.

AUTOMOTIVE HUNGARY október 17-19.

AUTÓTECHNIKA október 17-20.

BEAUTY & STYLE október 26-28.

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!



A kerek évfordulók nemcsak azért fontosak, mert ilyenkor 
számba vehetjük eredményeinket, sikereinket, hanem azért is, 
mert alkalom nyílik arra, hogy kijelöljük a következő időszak 
irányait, céljait, teendőit. A Hungexpo Zrt. ősszel ünnepelte 
ötvenedik születésnapját. Nagy dolog ez, rohamosan változó 
világunkban egy félszáz éves vállalkozás az állandóságot, a 
biztonságot jelenti.

HUNGEXPO 2018 
– a következő ötven év

ÉVE



Némi pátosszal azt mondhatom, hogy az 
elsők voltunk és rögtön a legnagyobbak. És 
ami fantasztikussá teszi ezt az 50 évet, a 
legnagyobbak vagyunk ma is. Ennek elsősorban 
az az oka, hogy mindig volt miből merítenünk, 
volt miből tanulnunk. 
Ha csak szigorúan az elmúlt ötven évet nézzük, 
akkor is öt évtizedes munkánk van abban, hogy 
ma Budapest és a HUNGEXPO rendezi a régió 
legjelentősebb kiállításait, köztük építőipari, 
otthonteremtési, kertépítészeti, mezőgazdasági, 
élelmiszeripari, utazási és autóipari szakmai 
seregszemléket és közönség vásárokat. Komplex 
marketing szolgáltatásokat nyújtunk kiállítóknak 

és rendezvényszervezőknek. Az általunk kínált 
testre szabott, innovatív megoldások sehol 
máshol nem elérhető üzleti előnyöket kínálnak 
partnereinknek. Erőnket növeli, hogy munkánkat 
12 éve közösen végezzük francia anyacégünkkel, 
felhasználva annak nemzetközi környezetben 
felhalmozott tudását, tapasztalatait. A 
következő évek fejlesztései egyre innovatívabb 
megoldásokat hoznak. A nem is olyan távoli 
jövőben megvalósuló beruházásaink újabb 
lehetőségeket kínálnak majd kiállítóinknak.
Most, amikor nekivágunk a következő ötven 
évnek, tudjuk, a Hungexpo csak úgy maradhat 
továbbra is a piac legjelentősebb szereplője, ha 

folyamatos párbeszédet folytat a látogatókkal 
és kiállítókkal. Ez tesz minket még erősebbé és 
hatékonyabbá. Várjuk tehát észrevételeiket, 
ötleteiket, javaslataikat, hogy a következő kerek 
évfordulót is közösen ünnepelhessük.

Ganczer Gábor 
Vezérigazgató



2018. január 24-27.

Az AGROmashEXPO és az AgrárgépShow együtt az 
agrárágazat legrangosabb és legnagyobb agár szakkiállítása 
Magyarországon. Régiós szerepe folyamatosan növekszik, 
már 8% a külföldi látogatók aránya. A hazai géppiac szinte 
teljes mértékben jelen van: a piacvezető cégek, a legnagyobb, 
forgalmazott nemzetközi márkák ugyanúgy, mint a hazai 
gépgyártás színe-java. A mezőgazdasági gépek mellett 
növekszik az input (vetőmagok és egyéb szaporító anyagok, 
a növényvédő szerek, műtrágyák, kártevő mentesítő 
anyagok) és a logisztika, az agrárelektronika, méréstechnika, 
automatizálás kínálata is. Kiemelt kormányzati és szakmai 
támogatottság, gazdag konferenciaprogram. 
Egyidejű rendezvények: Magyar Kert, Szőlészet és Pincészet

www.agromashexpo.hu · agromashexpo@hungexpo.hu

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

45 000 
látogató*
*a kiállítási csokor 
együtt

360 
kiállító*

41 100 m2

kiállítási 
terület*



A SZŐLÉSZET ÉS PINCÉSZET kiállítás e két terület technológiájának egyetlen 
hazai szakkiállítása, mely egy időben kerül megrendezésre az AGROmashEXPO 
kiállítással. A kiállítás tematikája a teljes gyártási folyamatot lefedi. Minden termék, 
technológia és szolgáltatás, ami a borhoz kapcsolódik, bemutatható a kiállításon, sőt 
azok részvételére is lehetőség van, akik pálinkakészítéshez használható eszközök 
gyártásával, forgalmazásával foglalkoznak.

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, megmunkálásához szükséges eszközök és technológiák teljes 
palettája bemutatható. 

www.kertkiallitas.hu · kertkiallitas@hungexpo.hu

www.szpkiallitas.hu · szpkiallitas@hungexpo.hu



Sirha Budapest, a két évente megrendezésre kerülő nemzetközi 
élelmiszeripari és HoReCa szakkiállítás az élelmiszeripar, 
sütő- és cukrászipar, szálloda-, vendéglátó-, és csomagolóipar, 
valamint a gasztronómia szakembereinek találkozóhelye. A 
2018-ban két pavilonra bővülő szakkiállítás a korábbiaknál 
szélesebb programkínálattal várja a látogatókat, akik olyan új 
eseményeket követhetnek figyelemmel, mint a Magyarországon 
először megrendezésre kerülő Omnivore Budapest, International 
Catering Cup magyar döntő, vagy az Országos Közétkeztetési 
Szakácsverseny. Mindemellett természetesen nem maradhatnak 
el a korábbi sikeres programok, mint a Bocuse d’Or Magyar Döntő 
és Sirha Budapest Desszert Verseny. A kiállítás fórumot biztosít 
nemzetközi szakmai tárgyalásoknak, többek között az Enterprise 
Europe Network, PRIMOM Alapítvány B2B találkozóival, melyen 
legutóbb 10 ország 123 vállalkozása vett részt.

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

TEMATIKA:
• ÉLELMISZEREK
• ITALOK
• KONYHAI BERENDEZÉSEK  

ÉS FELSZERELÉSEK
• SZOLGÁLTATÁSOK,  

ÚJ TECHNOLÓGIÁK, HIGIÉNIA
• ÉLELMISZERIPARI GÉPEK, BERENDEZÉSEK
• BIO TERMÉKEK
• SAJÁT MÁRKÁS TERMÉKEK

• BUDATRANSPACK: CSOMAGOLÓIPARI ÉS 
LOGISZTIKAI TERMÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK

• BÚTOROK, TERÍTÉKEK,  
DEKORÁCIÓ, TEXTILEK

• SZÁLLODAIPARI TERMÉKEK  
ÉS BERENDEZÉSEK

• SÜTŐ- ÉS CUKRÁSZIPARI TERMÉKEK  
ÉS BERENDEZÉSEK

• KÁVÉZÁSSAL KAPCSOLATOS TERMÉKEK  
ÉS BERENDEZÉSEK

20 000 
látogató

370 
kiállító

10 000 m2

kiállítási 
területNEMZETKÖZI ÉLELMISZERIPARI  

& HORECA SZAKKIÁLLÍTÁS

2018.  
FEBRUÁR 7-9. 
HUNGEXPO  
MAGYARORSZÁG



TEMATIKA:
• FEGYVER
• VADÁSZAT
• HALÁSZAT
• HORGÁSZAT

A Kárpát-medence vadászainak, horgászainak és 
természetkedvelőinek nagyszabású találkozója 2018-ban immár 
jubileumát ünnepli, 25. alkalommal várja az érdeklődőket. 
A FeHoVa a térség legjelentősebb vadászati kiállítása és egyben a 
legnagyobb hazai horgászbemutató szerepét is betöltő esemény. 
A szakmai bemutatkozás és találkozók, valamint az évről évre 
visszatérő népszerű programok mellett 2018-ban is számos 
újdonsággal fogadja a látogatókat, melynek középpontjában 
különleges trófea bemutatók és egy nagyszabású horgász 
verseny áll.
Újdonság: 
STIHL TIMBERSORTS® SERIES,  
sportfavágó versenysorozat és bemutató
Egyidejű rendezvények: 
Nemzetközi íjászverseny és bemutató; 
VI. FEHOVA-MEOE Nemzetközi Kutyakiállítás (CAC, CACIB)

www.fehova.hu · fehova@hungexpo.hu

2018. február 15–18.

25. Fegyver, Horgászat,  
Vadászat Nemzetközi Kiállítás

47 000 
látogató

290 
kiállító

12 100 m2

kiállítási 
terület



Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője, a hajózás és a vízi 
sportok szezonnyitó nagyrendezvénye 2018-ban is teljes képet 
nyújt a hazai hajós piacról. Bemutatásra kerül az ország vitorlás, 
motoros és egyre fejlődő elektromos hajókínálata, a hozzájuk 
tartozó termékekkel, kiegészítőkkel és szolgáltatásokkal. A 
látogatói igényeknek megfelelően nagyobb hangsúly kerül a vízi 
sportokra és az azokhoz tartozó felszerelésekre, szolgáltatásokra, 
mindemellett a kiállítás megtartja gazdag szakmai és nagyközönség 
programkínálatát mind a GENERALI Kikötő Színpadon, mind a 
Programszigeten és a 40m2-es Bemutató Medencében. A kiállítók 
számára, pedig 2018-ban is megrendezésre kerül az Exkluzív 
Kiállítás Megtekintés. A Budapest Boat Show 2018-ban is a 
Budapest Motor Fesztivállal közösen várja a látogatókat!

www.boatshow.hu · boatshow@hungexpo.hu 

90 
kiállító

6 700 m2

kiállítási 
terület

31 000 
látogató*
*az egyidejű  
rendezvények  
látogatóival együtt

TEMATIKA:
• VITORLÁS, MOTOROS  

ÉS ELEKTROMOS HAJÓK
• FELSZERELÉSEK ÉS TARTOZÉKOK
• HAJÓÉPÍTŐ ANYAGOK, FESTÉKEK, LAKKOK
• VÍZISPORTRUHÁZAT
• YACHT CHARTER, HAJÓBÉRLÉS
• KIKÖTŐK, KIKÖTŐI MEGOLDÁSOK,  

KIKÖTŐI SZOLGÁLTATÁSOK
• HAJÓBIZTOSÍTÁS, HAJÓLÍZING
• OKTATÁS, TANFOLYAMOK

• WINDSURF, SURF, KITESURF  
ÉS FELSZERELÉSEI

• JET-SKI, VÍZISÍ, WAKEBOARD  
ÉS FELSZERELÉSEI

• BÚVÁRFELSZERELÉSEK,  
TARTOZÉKOK, RUHÁZAT

• HATÓSÁGOK, SZÖVETSÉGEK,  
SZERVEZETEK, SZAKLAPOK

• PRÉMIUM TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, 
HAJÓZÁSI AJÁNDÉKCIKKEK2018. február 22–25.

Nemzetközi hajókiállítás



2018-ban Magyarország legnagyobb motoros rendezvénye 
a Budapest Motor Fesztivál már februárban beindítja a 
motoros szezont! A kiállításon hagyományosan felvonulnak 
a legnagyobb importőrök, hogy bemutassák új modelljeiket 
és kiállítsák termékpalettájukat. Megtalálható lesz az összes 
ruházat, kiegészítő és felszerelés, ami a kényelmes és 
biztonságos motorozáshoz szükséges. A rendezvény ismét 
számtalan motoros bemutatóval, versennyel, kipróbálásra 
váró motorokkal és quadokkal várja az érdeklődőket.  Több 
motoros esemény is helyet kap a kiállításon, de 2018-ban 
az új, gyári modelleké a főszerep, így a Budapest Motor 
Fesztivál újra igazi motorkiállítás lesz!
Az esemény a 2017-es sikerre való tekintettel 2018-ban újra a 
Budapest Boat Show-val közösen kerül megrendezésre!

www.motorshow.hu · motorshow@hungexpo.hu

2018. február 23–25.

TEMATIKA:
• MOTORKERÉKPÁROK, ROBOGÓK
• MOTORKERÉKPÁR-ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK
• TUNING
• EGYÉB TARTOZÉKOK
• SZAKMAI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK, EGYESÜLETEK, SPORTKLUBOK
• EGYÉB SZAKMAI SZOLGÁLTATÓK
• SZERVIZ- ÉS BEMUTATÓTERMI BERENDEZÉS

80 
kiállító

16 400 m2

kiállítási 
terület

31 000 
látogató*
*az egyidejű  
rendezvények  
látogatóival együtt



A 40 éves múltra visszatekintő Utazás kiállítás 2018-tól kezdődően 
átalakul. Az első évben az eddigi egy helyett két pavilonosra 
bővül. A szakmai nap újra zártkörűvé válik, hogy a turizmusban 
dolgozó szakemberek az üzletre és a szakmai programokra 
koncentrálhassanak. Az utazási szokások utóbbi években zajló 
változásaira reagálva erősítjük az Utazás kiállítás fesztivál 
hangulatát, középpontba helyezve – nem csak átvitt értelemben, 
hanem a pavilonban lévő elhelyezését tekintve is – a gasztronómiát 
és az aktív turizmust. A kínálat növelése több külföldi desztináció és 
utazási iroda bevonzásával, valamint a belföldi szekció „újjáépítése” 
szintén a 2018. évi célkitűzéseink közé tartozik. 

Egyidejű rendezvények: Bringaexpo, Afrika Expo.

www.utazas.hungexpo.hu · utazas@hungexpo.hu

340 
kiállító*

12 500 m2

kiállítási 
terület*

28 000 
látogató*
*a Bringaexpo-val 
együtt

2018. március 1–4.

Nemzetközi  
idegenforgalmi kiállítás

TEMATIKA:
• IDEGENFORGALMI HIVATALOK
• UTAZÁSI IRODÁK
• SZÁLLÁSHELYEK
• POLGÁRMESTERI HIVATALOK, ÖNKORMÁNYZATOK
• KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁGOK
• VENDÉGLÁTÓIPARI SZOLGÁLTATÓK
• TÉMATURIZMUS (AKTÍV, ÜDÜLŐ, FESZTIVÁL, GASZTRONÓMIAI, VALLÁS STB.)
• KÜLFÖLDI ORSZÁGOK
• MAGYARORSZÁGI DESZTINÁCIÓK
• SZAKMAI SZERVEZETEK



A Hungexpo Zrt. 2018-ban harmadszor rendezi meg a 
Bringaexpo-t. A cég határozott fejlesztési tervekkel rendelkezik a 
rendezvény kapcsán, hiszen a kerékpározás – mint sport és mint 
szabadidő eltöltési forma – egyre népszerűbb Magyarországon. 
Az újdonságokat felvonultató kiállítás mellett a jövőben külön 
pavilonban kap helyet a kerékpárok értékesítése, továbbá 
egy versenypavilon is szerepel a tervek között. A közkedvelt 
és kihagyhatatlan tesztpálya, bemutatók és show műsorok 
mellett bringás food truckok, kerékpár különlegességek és 
manufaktúrák, nyereményjáték és közönségszavazás fokozza 
majd a pavilonokat belengő bringás életérzést. 
Mottónk: „Kerékpár vásárlást tervezel? Kezdd a Bringaexpo-n!” 
Egyidejű rendezvények: Utazás kiállítás, Afrika Expo.

340 
kiállító*

12 500 m2

kiállítási 
terület*

28 000 
látogató*
*az Utazás kiállítással 
együtt

2018. március 2–4.

BRINGAEXPO

www.bringaexpo.hungexpo.hu · bringaexpo@hungexpo.hu

TEMATIKA:
• KERÉKPÁR GYÁRTÓK
• KERÉKPÁR KERESKEDŐK
• ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓK, FORGALMAZÓK
• KÉZZEL KÉSZÍTETT KERÉKPÁROK
• KERÉKPÁR ALKATRÉSZEK, KIEGÉSZÍTŐK
• BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK
• RUHÁZAT
• KERÉKPÁROS ESEMÉNYEK
• CIVIL SZERVEZETEK
• KERÉKPÁR TÚRÁK, UTAZÁSOK, TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK
• EGYÉB KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK

Nemzetközi kerékpár 
kiállítás és vásár



A közép-kelet európai régió vezető építőipari és otthonteremtési 
kiállítás csokrának „zászlóshajója”, a CONSTRUMA, a hazai építőipar 
szakmai csúcstalálkozója. Középpontjában a fenntarthatóság, a 
környezettudatosság áll. A kiállításon megjelenik minden termékkör, 
mely az építkezéshez, felújításhoz szükséges: az építőanyagoktól a 
nyílászárókon át a szigetelésig minden, beleértve az építőgépeket, 
eszközöket, eljárásokat. A legújabb technológiákat az évről évre 
növekvő számú gyártó hazai és nemzetközi márkáinak jelenléte 
biztosítja. A rendezvényt széleskörű szakmai támogatottság és 
gazdag konferencia program kíséri. 

Az otthonteremtési csokor tagjai 2018-ban: 
CONSTRUMA /RENEO, CONSTRUMA KERT, OTTHONDesign

www.construma.hu · construma@hungexpo.hu

690 
kiállító*

23 800 m2

kiállítási 
terület*

57 000 
látogató*
*a kiállítási csokor 
együtt

2018. április 11–15.

Nemzetközi építőipari szakkiállítás

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR

TEMATIKA:
• ÉPÍTŐIPAR, 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 (RENEO)
• LAKBERENDEZÉS, DESIGN (OTTHON DESIGN)



A CONSTRUMA KERT a kerttervezés, kertépítés, kertkultúra legnagyobb és 
leglátogatottabb tavaszi seregszemléje, a CONSTRUMA otthonteremtési csokor 
része. A teljes díszkertész szakma összefogásával, szakmai támogatásával szervezi a 
HUNGEXPO Zrt. Kezdetektől kiemelt programja a Magyar Kertépítő Verseny és Show, 
mely 2018-ban jubilál: 10. alkalommal kerül megrendezésre. A kiállítási térben 
felállított színpadon folyamatosan zajlanak a programok, bemutatók.

A csokor része az egyetlen hazai, kifejezetten zöldenergia témával foglalkozó szakkiállítás, a 
RENEO, ahol a megújuló energia téma mellett az épületgépészet is hangsúlyosan jelenik meg. 
Középpontjában a költségoptimalizálás áll, a legmodernebb épületautomatizálási technológiák 
bemutatásával. Talán éppen ezért olyan népszerű a látogatók körében. A kiállítás része a városi 
infrastruktúra, a vízkezelés és a vízgazdálkodás is.

Évről évre egyre népszerűbb a kiállítók és látogatók körében a design és a 
lakberendezés legnagyobb hazai szakkiállítása, az OTTHONDesign. A CONSTRUMA 
kiállítási csokron belül a lakásbelső kialakításának összes témakörét magában foglalja 
a bútoroktól a burkolatokon és a konyhatechnológián át a lakberendezési tanácsadásig. 
A legújabb hazai és regionális design trendek bemutatásáról a Magyar Design (fiatal 
tervezők munkái) és a Download Design (kortárs open design megoldások) projektek 
gondoskodnak. A kiállítás pavilonjában kap helyet a nagy sikert aratott JÖVŐ OTTHONA 
projekt, mellyel 2018-ban ismét bemutatjuk az jövő trendjeit látogatóinknak.

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

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

www.construma.hu · construma@hungexpo.hu



Magyarország legnagyobb üzleti eseménye az iparban. Az IPAR 
NAPJAI-n egy helyen és egy időben mutatkoznak be a legújabb 
termékek és szolgáltatások, a legmodernebb technológiák 
és rendszerek többek között a gépipar, az ipari elektronika, 
az automatizálás, a robotika és logisztika területéről. A 
szakkiállításon, mely komplex megoldásokat nyújt kis-, közép- 
és nagyvállalatok számára, 2018-ban is kiemelt téma lesz az 
IPAR 4.0. A rendezvényt gazdag konferenciaprogram kíséri, 
többek között az NGM – Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform 
konferenciája.

www.iparnapjai.hu · iparnapjai@hungexpo.hu

290 
kiállító

7 100 m2

kiállítási 
terület

10 000 
látogató

TEMATIKA:
• INDUSTRIAUTOMATION (ipari elektronika, elektrotechnika, 

automatizálás)
• ENERGEXPO (energetika, energiagazdálkodás)
• FLUIDTECH (fluidtechnika: pneumatika, hidraulika, szivattyúk, 

kompresszorok, tömítéstechnika)
• SUBCON (beszállítóipar, fémfeldolgozás)
• MACH&WELD (gépgyártás-technológia, szerszámgyártás, 

hegesztéstechnika)
• CHEMTECH (vegyipar, műanyagipar, gumiipar)
• SECUTECH-VÉDTECH (munkavédelem, tűzvédelem, 

biztonságtechnika)
• LOGEXPO (ipari logisztika)
• IPARI KÖRNYEZETVÉDELEM
• 3D nyomtatás
• Kutatás+fejlesztés, innováció2018. május 15–18.

Nemzetközi ipari szakkiállítás

Valamint az ezekhez 
kapcsolódó:
• Szakmai szervezetek, 

szövetségek
• Oktatási intézmények
• Pénzügyi szolgáltatók
• Szaklapok, kiadók
• HR szolgáltatók



2018. október 26–28.

Középpontban a szépség és a stílus. Fodrászat, kozmetika és a körmös iparág 
professzionális termékei és minőségi szolgáltatásai, a szektor trendjei és legújabb 
fejlesztései mutatkoznak be, emellett versenyek,  workshopok, színes programok 
teszik ezt az eseményt kihagyhatatlanná a szépségiparban dolgozók és a 
szépségápolási eszközöket használó érdeklődők számára.

www.beautyandstyle.hu · beautyandstyle@hungexpo.hu

Nemzetközi Szépségipari Kiállítás

2018. október 11–13.

HungaroMed az egészségügyben zajló változások, fejlesztések, innovációk bemutatására 
szolgáló átfogó kiállítás. Egyedülálló és az egészségügyi ágazat számára megérdemelt 
bemutatkozási fórum, ahol 3 napon keresztül az egészségipar különböző területei állítanak 
ki. Közérthető, szakmai előadásokkal, workshopokkal várjuk a szakmai közönséget, illetve a 
kiállítás utolsó napján ehhez illeszkedően szűrőprogramokkal a nagyközönséget. 

www.hungaromed.hu · hungaromed@hungexpo.hu

2018. október 12–14.

Fókuszában a lakásbelső kialakítása áll, melyhez  minőségi és design termékek 
felvonultatásával, a hazai design szakma kreativitásával, ötletekkel, tanácsadással, 
bemutatókkal kíván hozzájárulni az őszi rendezvény. Az elmúlt években megszokott 
színvonalú, a látogatók által már jól ismert OTTHONDesign kiállítást továbbfejlesztve,  
új megoldásokkal, termékcsoportokkal, partnerekkel és szakmai programokkal 
kiegészítve indítjuk útjára 2018-ban. 

www.osz.otthon-design.hu · osz.otthondesign@hungexpo.hu

Otthonteremtési kiállítás és vásár

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!



Az AUTOMOTIVE HUNGARY és az egyidejű AUTÓTECHNIKA-
AUTODIGA a kelet-közép európai régióban egyedülálló 
kiállításcsokrot képeznek. Az AUTOMOTIVE HUNGARY 
a hazai autógyárak mellett bemutatja a beszállítókat, 
alkatrészgyártókat és a járműiparhoz kötődő oktatási 
szféra szereplőit is. A kiállítás mögött széleskörű szakmai 
és állami támogatás áll, melyek lehetővé teszik a gazdag 
szakmai programok, konferenciák, beszállítói fórumok és a 
TECHTOGETHER diákverseny létrejöttét.

www.automotivexpo.hu · automotivexpo@hungexpo.hu

260 
kiállító*

7 500 m2

kiállítási 
terület*

10 000 
látogató*
*az AUTÓTECHNIKA 
- AUTODIGA 2018 
szakkiállítással együtt

2018. október 17–19.

AUTOMOTIVE
HUNGARY

Nemzetközi járműipari beszállítói 
szakkiállítás

TEMATIKA:
• GÉPJÁRMŰGYÁRTÓK

• GÉPJÁRMŰGYÁRTÁS: BESZÁLLÍTÓK

• KUTATÁS-FEJLESZTÉS

• JÁRMŰIPARI INFORMATIKA

• GYÁRTÓSOR TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

• RAKTÁROZÁS, LOGISZTIKA

• MUNKARUHÁZAT, MUNKAVÉDELEM

• KÖRNYEZETVÉDELEM

• SZAKMAI SZERVEZETEK

• SZAKKIADVÁNYOK

• ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK



Az AUTÓTECHNIKA kiállítás egy helyre koncentrálja a 
járműkarbantartás, szerviztechnika – és autóipar – jelenlegi és 
jövőbeli képviselőit. 
Az eseményen a piac meghatározó és feltörekvő szereplői 
mutatják be jelenlegi eszköztárukat, tudásukat és képet adnak a 
garázsipar, a járműipari karbantartás, az alkatrészgyártás és az 
oktatás várható fejlődési irányairól.

260 
kiállító*

7 500 m2

kiállítási 
terület*

10 000 
látogató*
*az AUTOMOTIVE 
HUNGARY 2016 szak-
kiállítással együtt

www.autotechnika.hungexpo.hu · autotechnika@hungexpo.hu

2018. október 17–20.

autodiga 2018

Nemzetközi 
járműfenntartó-ipari szakkiállítás

TEMATIKA:
• FELSZERELÉS, ALKATRÉSZ

• KARBANTARTÁS, SZERVIZ

• ÚJRAHASZNOSÍTÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM

• UTÓLAGOS BESZERELÉS, JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS, CSERE

• ADALÉKANYAGOK, AUTÓÁPOLÁS

• SZOLGÁLTATÁSOK, EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK



Budapest Boat Show
„Nagy örömmel vettünk részt a Budapest Boat Show-n. A 
rendezvény színvonala nívós közönséget vonzott. A szer-
vezők a kiállítás ideje alatt készségesek voltak és minden 
felmerülő igényünket kielégítették. A számunkra felépített 
stand méltó volt a cégünkhöz, így jó szívvel ajánlom a ren-
dezvényt és a szervezőket a leendő kiállítóknak.”
Garamvölgyi Alexandra Ágnes Marketing csoportvezető, 
Ivanics Kft.

Budapest Motor Fesztivál
„A Budapest Motor Fesztivál egy olyan üzleti lehetőség mely 
több megjelenésnél, kiállításnál, vagy reklámnál! Ez a kez-
dete a motoros szezonnak, s erre motorosok, kiállítók, ki-
csik, nagyok egyaránt várnak és készülnek. Itt jelen lenni, 
egyet jelent a motoros palettán egy színnel hozzá járulni a 
magyar motoros élet színes es vonzó képéhez!” 
Hadnagy József tulajdonos, főszervező, 
Kunmadár

Sirha Budapest
„Nagyon örülünk, hogy részesei lehettünk a Sirha Budapest 
szakkiállításnak, ahol jelöléstechnikai és csomagoló – anyag-
mozgató rendszereinket egy színvonalas, jól szegmentált 
látogató közönségnek mutathattuk be. Mind a személyre 
szabott csomagunk kialakításában, mind a megjelenésünk 
szervezésének ideje alatt egy korrekt, rugalmas és erőn felül 
teljesítő kiállításszervező csapatot ismerhettünk meg.”
Horváth Szabolcs, Sales & marketing, 
Masterprint Jelöléstechnika Kft.

AGROmashEXPO
„A 2017-ben megrendezett AGROmashEXPO az év legna-
gyobb és legigényesebben megrendezett mezőgazdasági 
kiállítása. A Kuhn Center Magyarország Kft. 2015 óta min-
den évben részt vesz ezen a jeles eseményen, mezőgazda-
sági gépkiállító kategóriában. 2016-ban Kuhn ESPRO 6000-
es vontatott vetőgépünk termékfejlesztési díjat kapott, 
2017-ben pedig a legszebb nagy stand kategóriában kap-
tunk oklevelet. A rendezők által nyújtott programok rend-
kívül színesek és sokoldalúak, a szervezők segítőkészek és 
kedvesek, legyen szó akár a kiállítás előtti szervezésről, 
akár a rendezvény alatt felmerülő problémákról. Mezőgaz-
daságban dolgozóknak, kereskedőknek, viszonteladóknak 
egyaránt tudom ajánlani a kiállításon való részvételt, csak-
úgy, mint az odalátogató nem szakmabeli érdeklődőknek.” 
Egyedi Zsófia kereskedelmi asszisztens, 
Kuhn Center Magyarország Kft.

UTAZÁS
“On behalf of Turespaña, I would like to thank for a mag-
nificent work during the tourism fair Utazas 2017. We have 
been very pleased with the construction of the stand, with 
the design and with the catering. So please allow me to 
congratulate you for an excellent job. From Turespaña we 
want to participate again in Utazas next year.”
Jaime Hecht Lombardo
Representante de la Oficina de Turismo de España en Hungría 
A Spanyol Turisztikai Hivatal 
magyarországi képviselője

CONSTRUMA
„Lenyűgöző a Hungexpo csapatának rugalmassága. Korrekt 
módon, segítő szándékkal vezetik végig a kiállító cégek 
szervezőit, marketingeseit a sikeres megjelenéshez vezető 
úton. Jó velük együtt dolgozni!” 
Lányi András marketingvezető, FAKRO Magyarország Kft.

„Minden piaci szektornak szüksége van egy átfogó, szakmai 
rendezvényre, ahol a versenytársak, a partnerek és a poten-
ciális fogyasztók egy fedél alatt gyűlhetnek össze. Az építé-
si kedv növekedésének közepette pedig kifejezetten fontos 
szerep jut a Construmának, hogy újdonságainkat, komplex, 
immár akár lapos tetős megoldásainkat is egy csokorba 
gyűjtve bemutassa a magánépíttetőknek, ezzel inspirálva a 
lakossági szektoron belüli építkezőket már a tervezés fázisá-
ban. Ezért veszünk mi is részt évről évre a kiállításon innová-
cióinkkal, hogy találkozzunk a fogyasztókkal, a partnerekkel, 
és részt vegyünk a szakmai fórumokon.” 
Miheller Gábor ügyvezető igazgató, Bramac Kft.

KIÁLLÍTÓI 
AJÁNLÁSOK

Budapest Boat Show
“We were happy to participate at the Budapest Boat Show. 
The high standards of the event attracted a quality audien-
ce. The organizers were helpful during the exhibition and 
addressed all our needs. The stand prepared for us was 
worthy of our firm, therefore I heartily recommend the 
event and the organizers for future exhibitors.”
Ágnes Alexandra Garamvölgyi, marketing group leader, 
Ivanics Ltd.

Budapest Motor Festival
“The Budapest Motor Festival is a business opportunity that 
has a far greater significance than any appearance, exhibi-
tion or advertisement! This is the start of the motor season, 
awaited by motorcycle enthusiasts, exhibitors, young and 
old alike. The presence at this event is synonymous with 
providing a colour on the motorcycle palette for the diverse 
and attractive image of the Hungarian motorcycle scene!” 
József Hadnagy, owner, chief organizer, Kunmadár

Sirha Budapest
“We’re deeply pleased with the chance to participate at the Si-
rha Budapest exhibition which allowed us to present our mar-
king technology and packaging–material handling systems for 
a high quality, well-segmented group of visitors. We dealt with 
a decent, flexible and outstanding exhibition organizing team, 
both during the design process of our personalized package 
and the arrangements for our appearance at the event.” 
Szabolcs Horváth, Sales & marketing, 
Masterprint Jelöléstechnika Ltd.

AGROmashEXPO
“The AGROmashEXPO event of 2017 was the biggest top 
quality agricultural exhibition of the year. Kuhn Center 
Magyarország Kft. has been participating at this distin-
guished event every event since 2015 in the agricultural 
machine exhibitor category.  In 2016, our Kuhn ESPRO 
6000 towed seeder machine receive a product develop-
ment award, and in 2017 we received a certificate in the 
best-looking large stand category. The hosts provide a 
range of highly diverse and varied events and the organi-
zers are kind and helpful, in relation to both the pre-exhi-
bition organizing work or any problems coming up during 
the event. I heartily recommended attending the event 
for all agricultural employees, traders and resellers as 
well as members of the general public.”
Zsófia Egyedi, trade assistant, 
Kuhn Center Magyarország Ltd.

Travel
On behalf of Turespaña, I would like to thank you for the 
magnificent work during the Travel 2017 tourism fair. We 
were very pleased with the construction of the stand, the 
design and the catering. So please allow me to congratulate 
you for an excellent job. We wish to represent Turespaña 
again at next year’s Travel Exhibition.
Jaime Hecht Lombardo
Representante de la Oficina de Turismo de España en Hungría 
Hungarian representative  
of the Spanish National Tourist Board

CONSTRUMA
“The flexibility of the Hungexpo team is amazing. They 
helpfully and honestly guide exhibitors’ organizers and 
marketing staff along the road to a successful presentation. 
They are great to work with!” 
András Lányi, marketing manager, 

FAKRO Magyarország Ltd.

 “Each market sector needs a comprehensive professional 
event where competitors, partners and potential consumers 
can all gather under one roof. As the demand for construction 
projects is on the rise, Construma has an especially important 
role in presenting our novelties, our complex, now also flat-
top roof solutions in one bundle to private customers, thus 
inspiring residential project owners already in the planning 
phase. That is why we participate in this exhibition year by 
year to showcase our innovations, so that we could meet 
consumers, partners and join the professional forums.” 
Gábor Miheller, managing director, Bramac Ltd.

EXHIBITOR  
RECOMMENDATIONS


