
Tisztelt Partnerünk! 

Engedjék meg, hogy mostantól kezdve havi rendszerességgel tájékoztassuk Önöket a 
Hungexpo kiállításainak aktuális híreiről. 

Kiállításaink nemzetköziségét mutatja, már 45 országból 286 külföldi kiállító 
jelentkezett be 2017-es kiállításainkra! 

Az év első szakmai kiállítása a 35. AGROmashEXPO és 7. AgrárgépShow, valamint a velük 

egy időben rendezett Magyar Kert és Szőlészet és Pincészet 

kiállítások idén is óriási sikerrel zárultak. Az ország legjelentősebb 

agrárkiállítását 45.000 látogató kereste fel. A 350 kiállító idén is a 

Vásárközpont teljes területét elfoglalta: 9 pavilonban és a hozzájuk 

tartozó szabadterületen, összesen csaknem 40 ezer négyzetméteren 

mutatta be gépeit, fejlesztéseit. Erősödött a külföldi jelenlét, 

hiszen 12 országból 37 külföldi kiállító érkezett, és 3100 m2-en 

mutatkoztak be. A kiállításról bővebben: http://agromashexpo.hu/ 

Az AGROmashEXPO után a 24. FeHoVa kiállítás várta a nagyközönséget, a fegyverek, a 

horgászat és a vadászat szerelmeseit. Az elmúlt évhez képest rekordlátogatottság, 47 000 

látogató jellemezte a kiállítást, amelyen 19 ország 310 kiállítója 

jelent meg, melyből 48 külföldi kiállító. A kiállítás idei 

díszvendége Szlovákia több, mint 320 m2-en mutatkozott be. A 

kiállítás megnyitóján hivatalosan is bejelentették, hogy 

megkezdődtek az előkészületek a 2021-es budapesti vadászati 

világkiállításra, mely az első magyarországi vadászati világkiállítás 

fél évszázados jubileumával esik majd egybe. A kiállítást 

előreláthatólag három helyszínen bonyolítják majd le: a HUNGEXPO 

Budapesti Vásárközpontban, a hatvani vadászati múzeumban és a 

megújult Budapesti Állatkertben. A kiállításról bővebben: http://fehova.hu/ 

Február 23-án, csütörtökön nyitja meg kapuit 26-ik alkalommal a 

Budapest Boat Show. 6 ország, közel 100 kiállítója több, mint 100 

hajóval várja a látogatókat. A kiállítás nyitónapja a nagyközönséget 

és a szakmai látogatókat egyaránt várja. 

A kiállításról bővebben: http://boatshow.hu/ 

 

A Budapest Motor Fesztivál, Magyarország 

legjelentősebb motoros szezonnyitó 

rendezvénye február 24-én, pénteken nyitja 

meg kapuit. 9 ország 100 kiállítójának kínálatával és több mint 

300 motorral találkozhatnak majd a látogatók. A kiállításról 

bővebben: http://motorshow.hu/ 

2017. március 2-5. között az idén 40. születésnapját ünneplő Utazás 

kiállítás, a turisztikai szakma szezonnyitó eseménye és az utazni 

vágyók inspiráció forrása várja az érdeklődőket. Az idei év kiemelt 

témája az aktív turizmus, a külföldi díszvendég címet pedig 2017-

ben Oroszország nyerte el. Összesen 23 ország több, mint 300 

kiállítója – melyből 100 külföldi kiállító – mutatja be termékeit és 

szolgáltatásait. Társrendezvények: Bringaexpo és Afrika Expo. A 
kiállításról bővebben: http://utazas.hungexpo.hu 

Kérjük amennyiben bárki érdeklődik Önöknél kiállításaink iránt, jelezzék felénk, Önöket 

pedig szeretettel várjuk látogatóként rendezvényeinken!  

További kérdés esetén állunk szíves rendelkezésre!  
 

Üdvözlettel: 
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