
Tisztelt Partnerünk! 

Az idei kiállításszezont jövő hét szerdán, azaz január 23-án az 

AGROmashEXPO és AgrárgépShow nyitják meg a Magyar Kert, 

valamint a Szőlészet és Pincészet kiállításokkal együtt. 4 napon 

keresztül, 40.000 négyzetméteren megtalálható lesz minden a 

mezőgazdasági szakemberek számára, köztük: gépek, 

szolgáltatások, input anyagok, precíziós gazdálkodás, drónok és 

színvonalas szakmai programok. 14 országból közel 350 kiállító 

vonultatja fel az input-gépesítés-logisztika témakörébe tartozó 

termékek és szolgáltatások rendkívül széles választékát. A 

kiállításcsokor kiváló lehetőséget kínál az új agráripari trendek 

feltérképezésére, továbbá idén is teret ad az újdonságok bemutatkozásának. A 

termékversenyre rekordszámú, összesen 41 db pályamű érkezett be. A kiállításon 

lehetőség lesz megismerni a pályázókat és a nyerteseket. 

Bővebben: http://agromashexpo.hu/ 

A 26. FeHoVa kiállításra - a Kárpát-medence vadászainak, 

horgászainak és természetkedvelőinek legnagyobb és 

leghangulatosabb találkozójára - február 7-10. között kerül sor. 

A kiállítás nagyságát és nemzetköziségét mutatja, hogy 17 

ország 229 kiállítója mutatja be termékeit és szolgáltatásait. 

Európa mellett Afrikából és Ázsiából is szép számmal érkeznek 

kiállítók, idén összesen 14-en. Idén is változatos és színvonalas 

programok – trófeakiállítások, műlégykötő-verseny, 

vadászkürt fesztivál, STIHL favágó verseny, casting pálya 

várják a látogatókat. Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy az I. FeHoVa Nemzetközi 

Nyílt Preparátor Versenyre közel 80 nevezés érkezett. 

Bővebben: http://fehova.hu/ 

Február 21-24. között a 28. Budapest Boat Show és a 42. Utazás kiállítás egy egyedi 

hosszúhétvégével várja a látogatókat 

A kiállítás az elmúlt években folyamatosan növekedett és 

fejlődött, ez idén sincs másképp. Sikerességét mutatja, hogy a 

bemutatkozó cégek szinte kivétel nélkül nagyobb megjelenéssel 

készülnek a korábbihoz képest. A fejlődést az is mutatja, hogy új 

vállalkozások látóterébe került a rendezvény, így több új kiállító is 

gazdagítja az eseményt. A két pavilont 55 kiállító és 109 hajó 

tölti meg. A színpadi programok mellett újra várja az 

érdeklődőket a Programsziget, illetve a Bemutató Medence is, 

ahol egy és többtestű hajó is kerül újra a vízre, de modellező és 

SUP jóga bemutató is helyet kap. A kiállítás díszvendégeként 

idén Fertő-tó mutatkozik be. Több premier is helyet kap a rendezvényen, elektromos és 

motoros újdonságok és egy itthon teljesen új hajómárka is várja az érdeklődőket. 

Bővebben: http://boatshow.hu/  

Az Utazás kiállítás egyaránt szól a nagyközönségnek és a 

turisztikai szakmának. A látogatók egy helyen találkozhatnak 21 

ország 300 kiállítójával, 6 egyetem turisztikai hallgatóival és 

12 utazó-, gasztro- és életmódbloggerrel. Az egész környezet 

utazásra inspirál, a standok és a programok bepillantást engednek 

az országok vagy a térségek hangulatába, kultúrájába, ízvilágába. 

A külföldi díszvendégen, Algérián kívül jelen lesz többek között 

India, Kuba, Marokkó, Kína, Málta, Indonézia és Ciprus is. Bács-

Kiskun megye és Kecskemét, mint belföldi díszvendég mellett 

többek közt Budapest, Pest megye térsége, Gödöllő térsége, 

Zamárdi és Szigetköz is bemutatkozik, a Karaván Szalon pedig több, mint 40 lakóautóval 

vonul fel idén. 2019-ben Budapest lesz Európa Sportfővárosa, melynek kapcsán 

számos program, és ezzel kapcsolatos információ várja majd a látogatókat.  

Bővebben: http://utazas.hungexpo.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 az eseményekről 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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