Tisztelt Partnerünk!
A CONSTRUMA otthonteremtési kiállításcsokor idén is nagy
sikerrel zárt, több, mint 46 000 látogató érkezett 34 országból. A
rendezvény nagyságát mutatja, hogy 5 pavilonban és a
szabadterületen, bruttó 44 000 m2 területen 14 ország közel 600
kiállítója mutatkozott be. A csokor nemzetköziségét bizonyítja, hogy a
kiállítók több, mint 10%-a külföldről érkezett és az európai
kiállítók mellett 9 kiállítót köszönthettünk Ázsiából, továbbá Ausztria,
Csehország, Kína és Lengyelország kollektív standdal vettek részt. Idén
is számos konferencia és több szakmai verseny színesítette a kiállításcsokrot.
Bővebben: http://construma.hu/
Látogasson el az IPAR NAPJAI kiállításra, ahol május 15-18. között
világmárkák, piacvezető cégek, kis- és középvállalkozások mutatkoznak
majd be. Egy helyen és egy időben lesz jelen 16 ország 310 kiállítója,
képviselve az ipar szinte összes ágazatát. A rendezvény kiemelt témája
az IPAR 4.0, melynek keretében a nyitónapon ismét egész napos
konferenciát szervez a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Ipar
4.0 Nemzeti Technológiai Platform. A kiállítás záró napján kerül
megrendezésre a III. Nemzetközi Üzleti Reggeli, melyen amellett,
hogy összefoglalásra kerülnek az első félév eseményei és bemutatásra kerül a jövő évi
vásárnaptár, szó lesz arról is, milyen előnyökkel jár egy külföldi cég számára részt venni
hazánk legnagyobb kiállításain. Találkozzunk május 18-án!
Bővebben: http://iparnapjai.hu/
Ahogyan azt korábbi hírleveleinkben olvashatták, idén ősszel a HUNGEXPO portfóliója
három új kiállítással bővül. Mindhárom kiállítást jól fogadta a piac, népszerűek a kiállítók
körében és erős szakmai támogatottság jellemzi őket.
A HUNGAROMEDICA - Egészségügyi és Orvostechnológiai
Kiállítás október 11-13. között az egészségügyben történő
technológia fejlődést, fejlesztést mutatja be. A kiállítás színvonalas
szakmai és változatos népegészségügyi programokkal segíti, hogy a
termékek, szolgáltatások, az egészségügyben érdekelt cégek, a
befektetők és a laikusok egy helyen találkozzanak egymással és a
legújabb technológiákkal. A rendezvény szakmai programkínálata már
most igen gazdag. A Semmelweis Egyetem szervezésében kreditpont
szerző továbbképzések lesznek, a MediKlaszter jóvoltából pedig Nemzetközi
Orvostechnológiai Konferencia kerül megrendezésre. Az egészségügyi hallgatók számára
Hackathon rendezvényt szervezünk az EIT Health támogatásával, míg a Kórházfejlesztési
Beszállítói Fórumon üzleti tárgyalások lebonyolítására biztosítunk lehetőséget.
Bővebben: www.hungaromedica.hu
Az október 12-14. között megrendezésre kerülő OTTHONDesign ősz
– Otthonteremtési kiállítás és vásár fókuszában a lakásbelső áll. A
kiállítás stratégiai partnere a Design Hét Budapest fesztivál. A
kiállítás kapcsán egy olyan új projekt létrehozásában működött aktívan
közre, mely elsősorban a hazai designerek önálló bemutatkozását,
népszerűsítését, piacra lépését és piacszerzését hivatott
elősegíteni. Az új programelem Pure Design néven debütált 2018
áprilisában az OTTHONDesign szakkiállításon. Az együttműködés
következő, kibővített és új elemekkel gazdagodó állomása az OTTHONDesign Ősz lesz. A
közel két tucat céget tömörítő Otthonneked platform szintén kiemelt programot szervez:
12-15 minienteriőr formájában mutatják majd meg, hogy az innováció milyen szereppel
bír az otthonteremtésben. A 3 napos őszi rendezvény egyaránt kihagyhatatlan a szakma
és a lakberendezés iránt érdeklődő nagyközönség számára.
Bővebben: http://osz.otthon-design.hu
A Beauty & Style – Nemzetközi szépségipari kiállítás teljeskörű
bemutatkozási lehetőséget biztosít 2018. október 26-28. között a
szépségipar három nagy területének: a kozmetikának, a
fodrászatnak és a körömkozmetikának. A kiállítók ismertethetik a
legújabb eljárásokat, technikákat és az innovatív megoldásokat a
szépségápolásban a szakma és a nagyközönség számára egyaránt. A
látogatókat a széles kiállítói kínálat mellett színvonalas szakmai
programokkal és látványos bemutatókkal várjuk. A kiállítás
népszerűségét bizonyítja, hogy a kiállítói helyek már közel 50 %-a elkelt. A magyar,
illetve multinacionális kiállítók mellett egyre több a külföldi érdeklődés is,
Lengyelország pedig már el is kötelezte magát a kiállítás mellett és kollektív
megjelenéssel lesz jelen egy sziget standon.
Bővebben: http://beautyandstyle.hu/
A könnyebb tájékozódás érdekében létrehozott http://hungexpo.hu/uzleti-hirek oldalon
folyamatosan frissülő információkat talál kiállításainkról, köztük tájékoztató és jelentkezési
anyagokat, videókat, korábbi hírleveleket és a programfüzetet.
Kérjük, tájékoztassa ezekről a lehetőségekről partnereit, és amennyiben bárki érdeklődik
Önöknél kiállításaink iránt, jelezzék felénk, Önöket pedig szeretettel várjuk látogatóként
rendezvényeinken!
További kérdés esetén állunk szíves rendelkezésre!
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