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A HUNGEXPO Zrt. történetének egyik legsikeresebb évét 
tudhatja maga mögött. Rendezvényeinken csaknem fél-
millió látogató fordult meg, talán Ön is köztük volt! Ez 
egyszerre örömteli tény, ugyanakkor óriási felelősség is. 
Elérni valamit sokszor könnyebb, mint megtartani, vagy 
túlszárnyalni. Márpedig kollégáimnak és nekem nem le-
het más célunk, mint megfelelni mind a nagyközönség, 
mind pedig a szakma egyre magasabb elvárásainak.

A Hungexpo Zrt. csaknem ötven éve a magyar és ma már a ke-
let-közép-európai kiállítás-szervező piac megkerülhetetlen, ve-
zető szereplője. Több évtizedes munkánk van abban, hogy ma 
Budapest és a HUNGEXPO rendezi a régió kiemelt jelentőségű 
kiállításait, köztük építőipari, kertépítészeti, utazási, mezőgaz-
dasági, horgászati-vadászati, és autóipari kiállításokat. Mun-
kánkat immár 12 éve közösen végezzük francia anyacégünkkel, 
felhasználva annak nemzetközi környezetben felhalmozott tu-
dását, tapasztalatait.

Cégünk modern infrastruktúrájával, a szolgáltatások szé-
les körével kínál megoldásokat vásárok, B2B szakkiállítások 
és szűk körű találkozók, vagy akár tízezer fős kongresszusok 
megtartására is. A sokféle helyszínnel, a szolgáltatások rugal-
masságával, folyamatos újításainkkal évről-évre egyre több 
partnerünket győzzük meg a hosszabb távú együttműködés 
eredményességéről. 

Minden sikeres vállalatvezető mögött egy nagyszerű csapat áll. 
Ha kérdezik, mi a Hungexpo sikerének titka, két dolgot szoktam 
kiemelni: a kiállítóink, szakmai partnereink színvonalas bemu-
tatkozását és a kollégáim odaadó munkáját. 

HUNGEXPO 2017 
– nincs megállás

Ganczer Gábor 
Vezérigazgató



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: 2016. szeptember 8.
A HUNGEXPO Zrt. a változtatás jogát fenntartja!
Kérjük látogatása előtt ellenőrizze 
a kiállítás dátumát!



AGROMASHEXPO január 25-28.

AGRÁRGÉPSHOW január 25-28.

MAGYAR KERT január 25-28.

SZŐLÉSZET ÉS 
PINCÉSZET

január 25-28.

FEHOVA február 9-12.

BUDAPEST BOAT 
SHOW

február 23-26.

BUDAPEST MOTOR 
FESZTIVÁL

február 24-26.

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS március 2-5.

BRINGAEXPO március 2-5.

CONSTRUMA április 5-9.

HUNGAROTHERM április 5-9.

RENEO április 5-9.

CONSTRUMA KERT április 5-9.

OTTHONDESIGN április 5-9.

MACH-TECH május 9-12.

 IPAR NAPJAI május 9-12.

AUTOMOTIVE  
HUNGARY

október 18-20.

AUTÓTECHNIKA október 18-21.

A HUNGEXPO ZRT. KIÁLLÍTÁSAI 2017-BEN



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 széles vá-
lasztéka. A mezőgazdasági gépek 

mellett növekszik a vetőmagok és 
egyéb szaporító anyagok, a növényvé-

dő szerek, műtrágyák, kártevő mentesí-
tő anyagok kínálata, de az agrárelektronika, 

méréstechnika, automatizálás témakörében is 
egyre több kiállító jelenik meg. A hazai gépforgalmazók és a hazai 
gépgyártók legrangosabb bemutatkozása, kiemelt szakmai támoga-
tottság mellett. 

ADATOK 
(egyidejű rendezvényekkel együtt):

Kiállítók száma:

316
Kiállítási terület:

37 600 m2

Látogatók száma:

45 000

www.agromashexpo.hu       agromashexpo@hungexpo.hu

2017. január 25-28.



www.kertkiallitas.hu      kertkiallitas@hungexpo.hu

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 FELSZE-

RELÉSEI
• 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, par-
kok, kommunális zöldterületek tervezéséhez, fenntartásához, 
megmunkálásához szükséges eszközök és technológiák teljes 
palettája bemutatható.

2017. január 25-28.2017. január 25–28.



A szőlészet és pincészet 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 részvéte-
lére is lehetőség van, akik pálinkakészítéshez használható eszközök 
gyártásával, forgalmazásával foglalkoznak.

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

www.szpkiallitas.hu      szpkiallitas@hungexpo.hu

2017. január 25–28.



A Kárpát-medence vadá-
szainak, horgászainak és 
természetkedvelő inek 
nagyszabású találkozója 
2017-ben 24. alkalommal 
várja az érdeklődőket. A 
FeHoVa a térség legjelen-
tősebb vadászati kiállítása 
és egyben a legnagyobb 
hazai horgászbemutató sze-
repét is betöltő esemény. A 
szakmai bemutatkozás és talál-
kozók, valamint az évről évre visz-
szatérő népszerű programok mellett 
2017-ben is számos újdonsággal fogadja 
a látogatókat, melynek középpontjában különle-  
ges trófea bemutatók és egy nagyszabású horgász verseny áll.

ADATOK:
Kiállítók száma:

272
Kiállítási terület:

12 400 m2

Látogatók száma:

61 000*
*az egyidejű rendezvények 

látogatóival együtt

TEMATIKA:
• FEGYVER
• VADÁSZAT
• HALÁSZAT
• HORGÁSZAT

www.fehova.hu      fehova@hungexpo.hu

2017. február 9–12.

Fegyver, horgászat, 
vadászat nemzetközi kiállítás



Magyarország legnagyobb száraz-
földi kikötője, a hajózás és a vízi 
sportok szezonnyitó nagyren-
dezvénye 2017-ben is felvonul-
tatja a hazai vitorlás, elektromos 
és motoros hajó piacot, valamint 
a hajózáshoz kapcsolódó szol-
gáltatásokat, kiegészítőket és 

felszereléseket.
A Budapest Boat Show 2017-ben 

egy új rendezvénnyel, a Budapest 
Motor Fesztivállal egy időben kerül 

megrendezésre.
A kiállítói visszajelzések alapján kiemelt fi-

gyelmet kap a rendezvény szakmaisága, így a 
kiállítás nyitónapján kizárólag a Budapest Boat Show várja a szakmai 
látogatókat, mellyel egy üzletkötésre és kapcsolatépítésre alkalmas 
fórum áll kiállítóink rendelkezésére. Ezen felül újra megszervezésre 
kerül a tavalyi nagysikerű exkluzív kiállítás megtekintés, a VIP Est is.

ADATOK:
Kiállítók száma:

83
Kiállítási terület:

6 100 m2

Látogatók száma:

61 000*
*az egyidejű rendezvények  
látogatóival együtt

TEMATIKA:
• MOTOROS ÉS VITORLÁS 

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

2017. február 23–26.

www.boatshow.hu      boatshow@hungexpo.hu



A távol közel van.

Új időpontban, új helyszínen és 
új társrendezvénnyel kerül meg-
rendezésre a Budapest Motor 
Fesztivál! A motoros szezon indí-
tó eseménye, 2017-ben, a meg-
szokotthoz képest korábbi, feb-
ruár végi időpontban várja majd 
a látogatókat a HUNGEXPO Bu-
dapesti Vásárközpont legnagyobb, 
'A' pavilonjában, a Budapest Boat 
Show kiállítással egy időben.
A Budapest Motor Fesztiválon 2017-ben 
is egy helyen lesz megtekinthető az im-
portőrök új és használt motor kínálata, a mo-
torozáshoz szükséges összes felszerelés, ruházat,     
kiegészítő és alkatrész. A kiállított motorok mellett újra megrende-
zésre kerül ez Épített Motorok és Autók Találkozója, a 2016-ban visz-
szatérő Veterán Motor Kiállítás, és számos egyéb látványos motoros 
program.

ADATOK:
Kiállítók száma:

70
Kiállítási terület:

16 000 m2

Látogatók száma:

55 000*
*az egyidejű rendezvények  

látogatóival együtt

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

2017. február 24–26.

www.motorshow.hu      motorshow@hungexpo.hu



Magyarország vezető kerékpár ki-
állítása idén ünnepli 10. jubileu-
mát, mégis új a Hungexpo Zrt. 
programfüzetében. A Bringaexpo 
korábban vendégrendezvényként 
szerepelt az eseménynaptárunk-
ban, 2016-tól kezdődően azon-
ban cégünk már szervezője is a 

rendezvénynek. Az első év sikeres-
ségéről tanúskodik az a számadat, 

miszerint a megelőző évinél 60%-kal 
több látogató váltott jegyet a kiállításra. 

2017-ben folytatjuk kitűzött céljaink meg-
valósítását: a kerékpározás és a kerékpársport 

  fejlődésének támogatása, magas színvonalú kerékpá-
ros szórakoztató műsorok a nagyközönség számára, óriás tesztpálya 
az interaktív élményszerzésért. 

ADATOK:
Kiállítók száma:

60
Kiállítási terület:

6900 m2

Látogatók száma:

18 000*
* forgalomszámlálási 
 adatok alapján

TEMATIKA:
• KERÉKPÁR GYÁRTÓK, 

FORGALMAZÓK
• ELEKTROMOS KERÉKPÁR 

GYÁRTÓK, FORGALMAZÓK 
• KERÉKPÁR ALKATRÉSZEK, 

KIEGÉSZÍTŐK 

• RUHÁZAT 
• SPORTESEMÉNYEK 
• CIVIL SZERVEZETEK 
• KERÉKPÁR TÚRÁK, UTAZÁSOK 
• TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK

2017. március 2–5.

BRINGAEXPO

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



Magyarország elsőszámú turisztikai 
vására, a szezon nyitórendezvé-
nye 40. születésnapját ünnepli. Az 
utóbbi évek nemzetközi tendenci-
áját követve az Utazás kiállításon 
is egyre nagyobb fókusz helyező-
dik a szakmai látogatókra és prog-
ramokra. A professzionális irány-
vonalat erősíti a regionális szinten 
is kiemelt érdeklődésre számot tartó 
2017-es külföldi díszvendég. A négy 
napból három továbbra is a nagyközön-
ségé. A publikumot ezúttal is a díszvendé-
geket bemutató látványos műsorokkal, gaszt-
ronómiai kalandokkal és kulturális csemegékkel   
csábítjuk az Utazás kiállításra. Belföldi díszvendég: Győr. 

Egyidejű rendezvények: Bringaexpo, Afrika Expo

TEMATIKA:
• IDEGENFORGALMI HIVATALOK
• UTAZÁSI IRODÁK
• SZÁLLÁSHELYEK
• RMI, TOURINFORM IRODÁK
• SZAKMAI SZERVEZETEK
• POLGÁRMESTERI HIVATALOK,
 ÖNKORMÁNYZATOK
• KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁGOK
• KÜLFÖLDI ORSZÁGOK
• BELFÖLDI RÉGIÓK

• AKTÍV- ÉS SPORTTURIZMUS
• ÜDÜLŐTURIZMUS
• KÖRUTAZÁSOK ÉS 

VÁROSLÁTOGATÁS
• KULTURÁLIS- ÉS 

FESZTIVÁLTURIZMUS
• GASZTRONÓMIAI TURIZMUS
• EGÉSZSÉGTURIZMUS

ADATOK:
Kiállítók száma:

400
Kiállítási terület:

8 000 m2

Látogatók száma:

32 000*
*az egyidejű rendezvények  

látogatóival együtt

2017. március 2–5.

Nemzetközi  
idegenforgalmi kiállítás

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



A közép-kelet európai régió vezető 
építőipari és otthonteremtési kiál-
lítás csokrának „zászlóshajója”, a 
hazai építőipar szakmai csúcs-
találkozója. Középpontjában a 
fenntarthatóság, a környezettu-
datosság. A kiállításon megjele-
nik 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 hazai 
és nemzetközi márkáinak jelenléte biztosítja. A 

rendezvényt széleskörű szakmai támogatottság és gazdag konferen-
cia program kíséri.

ADATOK
(egyidejű rendezvényekkel együtt):

Kiállítók száma:

660
Kiállítási terület:

21 300 m2

Látogatók száma:

54 000

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)

2017. április 5–9.

Nemzetközi építőipari szakkiállítás

www.construma.hu      construma@hungexpo.hu

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI         KIÁLLÍTÁSI CSOKOR



A kerttervezés, kertépítés, kertkultúra legnagyobb és leglátogatot-
tabb tavaszi seregszemléje, a CONSTRUMA csokor része. A teljes 
díszkertész szakma összefogásával, a Magyar Díszkertészek Szö-
vetségének társszervezésével, szakmai támogatásával szervezi a 
HUNGEXPO Zrt. Kezdetektől kiemelt programja a Magyar Kertépítő 
Verseny és Show. 

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

2017. április 5–9.

Dísznövény és kertépítészeti 
szakkiállítás és vásár

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

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI         KIÁLLÍTÁSI CSOKOR



Az épületgépészet legnagyobb hazai seregszemléje, mely kétévente 
kerül megrendezésre a CONSTRUMA otthonteremtési csokor része-
ként. A kiállítás egyik legerősebb témáját a fűtéstechnikai kiállítók 
alkotják, de emellett a megújuló energiák (RENEO) és az épületgé-
pészet további témakörei is jelen vannak újdonságaikkal. A gyártók 
megjelenése mellett a színvonalas szakmai kísérő program is komoly 
vonzerőt jelent a látogatók számára. A kiállítást széleskörű szakmai 
támogatás övezi. A ZVSHK, Német Épületgépészek Ernyőszövetsége 
(ISH tulajdonosa) a HUNGEXPO stratégiai partnere, segít a kiállítás 
fejlesztésében.

TEMATIKA:
• RENEO - 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)

2017. április 5–9.

Nemzetközi megújuló 
energia szakkiállítás

Nemzetközi fűtés-, szellőzés-, klíma- 
és szanitertechnikai szakkiállítás

www.hungarotherm.hu      hungarotherm@hungexpo.hu

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI         KIÁLLÍTÁSI CSOKOR



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 lakásbel-
ső kialakításának összes témakörét magában foglalja a bútoroktól a 
burkolatokon át a lakberendezési tanácsadásig. Az egyik legnépsze-
rűbb tematika, a konyhatechnológia KONYHA SHOW néven önálló 
pavilonban, elegáns környezetben kap helyet. A legújabb hazai és 
regionális design trendek bemutatásáról a Download Design (kortárs 
open design megoldások) és a Magyar Design (fiatal magyar terve-
zők legújabb minkái) projektek gondoskodnak. A rendezvényhez is-
mét csatlakozik a legnagyobb múlttal rendelkező hazai lakóingatlan 
kiállítás a Lakásvásár is.

TEMATIKA:
• KONYHA SHOW: 

KONYHATECHNOLÓGIA A-Z-IG
• HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK
• BÚTOR
• BÚTORIPARI ÉS 

BELSŐÉPÍTÉSZETI 
ALAPANYAGOK 

• FÜRDŐSZOBA & WELLNESS
• KANDALLÓK, KÁLYHÁK
• LÉPCSŐK, KORLÁTOK
• BURKOLATOK

• DESIGN KIEGÉSZÍTŐK, 
DÍSZEK

• LAKÁSTEXTIL
• LAKÁSVILÁGÍTÁS
• SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA
• LAKBERENDEZÉS TERVEZÉS, 

TANÁCSADÁS
• SZOLGÁLTATÁSOK
• LAKÁSVÁSÁR

2017. április 5–9.

Otthonteremtési 
szakkiállítás

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

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI         KIÁLLÍTÁSI CSOKOR



Magyarország legnagyobb üzle-
ti eseménye az iparban. Az IPAR 
NAPJAI és a kétévente megren-
dezésre kerülő MACH-TECH  szak-
kiállításokon egy helyen és egy 
időben mutatkoznak be a leg-
újabb termékek és szolgáltatások, 
a legmodernebb technológiák és 

rendszerek többek között az ipari 
elektronika, az automatizálás, a gép- 

és szerszámgyártás vagy a hegesztés-
technika területéről. A szakkiállításokon, 

melyek komplex megoldásokat nyújtanak 
kis-, közép- és nagyvállalatok számára, 2017-

ben is kiemelt téma lesz az IPAR 4.0. A rendezvényt 
gazdag konferenciaprogram kíséri, és kiemelkedő érdeklődés övezi az 
“Application Zone” gyakorlati bemutatóit is.

ADATOK:
Kiállítók száma:

405
Kiállítási terület:

13 300 m2

Látogatók száma:

15 000

TEMATIKA:
• INDUSTRIAUTOMATION 

(elektronika, automatizálás, 
folyamatirányítás)

• ENERGEXPO (energetika)
• FLUIDTECH (fl uidtechnika)
• SUBCON (beszállítóipar)
• CHEMTECH (vegy,- műanyag, 

gumiipar)
• SECUTECH-VÉDTECH 

(biztonság-, munka-, 
tűzvédelem)

• LOGEXPO (ipari logisztika)
• IPARI KÖRNYEZETVÉDELEM
• GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIA, 

FÉMMEGMUNKÁLÁS
• SZERSZÁM- ÉS 

KÉSZÜLÉKGYÁRTÁS
• ROBOTIKA
• WELD-TECH (hegesztéstechnika)
• GÉPKARBANTARTÁS, 

DIAGNOSZTIKA
• FELÜLETKEZELÉS
• ANYAGVIZSGÁLAT
• IT SZOFTVEREK

2017. május 9–12.

Nemzetközi ipari szakkiállítás

Nemzetközi gépgyártás-technológiai 
és hegesztéstechnikai szakkiállítás

www.iparnapjai.hu      iparnapjai@hungexpo.hu



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, alkatrészgyár-
tókat és a járműiparhoz kötődő 
oktatási szféra szereplőit is. A 
kiállítás mögött széleskörű szak-
mai és állami támogatás áll, melyek 
lehetővé teszik a gazdag szakmai prog-
ramok, konferenciák, beszállítói fórumok és 
a diákverseny létrejöttét.

ADATOK* 
Kiállítók száma:

285
Kiállítási terület:

6 500 m2

Látogatók száma:

8 000

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

egyidejű rendezvényekkel együtt 2015

2017. október 18–20.

AUTOMOTIVE
HUNGARY

Nemzetközi járműfenntartó-ipari
szakkiállítás

www.automotivexpo.hu      automotivexpo@hungexpo.hu



Az AUTÓTECHNIKA kiállítás 
egy helyre koncentrálja a 
járműkarbantartás, szer-
viztechnika és autóipar – 
jelenlegi és jövőbeli kép-
viselőit. Az eseményen a 
piac meghatározó és fel-
törekvő szereplői mutatják 

be jelenlegi eszköztárukat, 
tudásukat és képet adnak a 

garázsipar, a járműipari kar-
bantartás, az alkatrészgyártás 

és az oktatás várható fejlődési irá-
nyairól.

ADATOK*
Kiállítók száma:

285
Kiállítási terület:

6 500 m2

Látogatók száma:

8 000

TEMATIKA:
• FELSZERELÉS, ALKATRÉSZ
• KARBANTARTÁS, SZERVIZ
• ÚJRAHASZNOSÍTÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM
• UTÓLAGOS BESZERELÉS, JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS, CSERE
• ADALÉKANYAGOK, AUTÓÁPOLÁS
• SZOLGÁLTATÁSOK, EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

*egyidejű rendezvényekkel együtt 2015

2017. október 18–21.

autodiga 2017

Nemzetközi 
járműfenntartó-ipari szakkiállítás

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




