Tisztelt Partnerünk!

Idén is sikerrel zárt az AUTOMOTIVE HUNGARY és AUTÓTECHNIKA, a régió egyedülálló
nemzetközi járműipari beszállítói- és járműfenntartóipari szakkiállítás-együttese, melyre
tízezren látogattak ki október 18–21. között. A 4 magyarországi autógyár – az Audi
Hungaria Zrt., a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., az Opel Szentgotthárd Kft.
és a Magyar Suzuki Zrt.- mellett számos, a saját területén meghatározó cég, TIER1-es,
TIER2-es és TIER 3-as beszállítók, az iparághoz kapcsolódó szolgáltatók, állami
szervezetek és a szakmát képviselő szövetségek kollektív standjai várták a látogatókat.
12 ország több mint 220 kiállítója mutatkozott be.
Az Automotive Hungary kiállítást Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter nyitotta
meg. A megnyitót követően a V4 országok vezető kormányzati tisztviselői
panelbeszélgetésen vettek részt a határokon átívelő együttműködési lehetőségekről és a
versenyképesség
növeléséről.
A
nyitó
napon
került
megrendezésre a Nemzetgazdasági Minisztérium által szervezett
egész napos Intelligens járművek konferencia, melyet
Lepsényi István, az NGM gazdaságfejlesztésért és szabályozásért
felelős államtitkára nyitott meg. A második napra a HIPA, a
MAJOSZ és a JETRO idén közösen rendezett Beszállítói Fórumot.
A háromnapos AUTOMOTIVE HUNGARY TECHTOGETHER
versenyen pedig idén 10 egyetem 16 csapata vett részt. Ezek
mellett számos más érdekes program közül választhattak
látogatóink.
Bővebben: http://automotivexpo.hu/
Az
Autótechnika
kiállítás
magas
színvonalú
szakmai
programsorozata az oktatás, tudás, vásár témahármas köré
szerveződött. A résztvevők megvitatták az utánpótlás képzés, a
piaci tendenciák, az ismeretforrások és a vállalkozások
fenntarthatóságának kérdéseit. A színpadi előadások mellett a
kiállítók az AUTÓTECHNIKA+ keretén belül számos interaktív
programmal várták standjaikon az érdeklődő szakembereket, míg
az AUTÓTECHNIKA Műhelyben látványos gyakorlati bemutatók
zajlottak.
Bővebben: http://autotechnika.hungexpo.hu/
Ahogyan azt előző hírlevelünkben írtuk, 2018-ban portfolióink három új kiállítással is bővül.
2018. október 11-13. között rendezi meg a HUNGEXPO a
magyar
egészségügyi
ágazat
átfogó
szakkiállítását,
a
HUNGAROMEDICA - Egyészségügyi és Orvostechnológiai
Kiállítást. A kiállítás az egészségügyben történő technológia
fejlődést, fejlesztést kívánja bemutatni, ahol az egészségügyben
dolgozó szakemberek, orvosok és szakdolgozók láthatják az
innováció biztosította előnyöket, valamint az ellátásban
érdekeltek is tájékozódhatnak mindezekről.
Bővebben: http://hungaromedica.hu/
Az OTTHONDesign ősz – Otthonteremtési kiállítás és vásár
2018. október 12-14. között kerül megrendezésre. A kiállítás
fókuszában a lakásbelső kialakítása áll, melyhez minőségi
és design termékek felvonultatásával, a hazai design szakma
kreativitásával, ötletekkel, tanácsadással, bemutatókkal járul
hozzá a 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.
Bővebben: http://osz.otthon-design.hu
A Beauty & Style – Nemzetközi szépségipari kiállítást,
2018. október 26-28. között rendezi meg a HUNGEXPO. A
kiállítás célja, hogy teljeskörű bemutatkozási lehetőséget
biztosítson a szépségipar három nagy területének: kozmetika,
fodrászat és körömkozmetika. Az eseményen a kiállítók
ismertethetik a legújabb eljárásokat, technikákat és az innovatív
megoldásokat a szépségápolásban a szakma és a nagyközönség
számára egyaránt, továbbá különböző szakmai előadások és
workshopok keretében tájékoztatni tudják a látogatókat a
professzionális szolgáltatások előnyeiről.
Bővebben: http://beautyandstyle.hu/
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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