
Tisztelt Partnerünk! 

 

A jövő évet a magyar agrárgazdaság legjelentősebb szakmai rendezvénye az 

AGROmashEXPO, AgrárgépShow nyitja meg, mely az ágazat pihenő idejében mutatja be az 

újdonságokat, a legújabb trendeket a gazdálkodóknak. 2018-ban 

január 24-27. között várják a látogatókat a HUNGEXPO Budapesti 

Vásárközpontban, a Magyar Kert, valamint a Szőlészet és Pincészet 

kiállításokkal együtt. Tavaly 45.000 látogató érkezett, 8% 

külföldről. A kiállítás már most szinte teltházas, több, mint 300 

kiállító közel 40.000 négyzetméteren vonultatja fel az input – 

gépesítés - logisztika témakörébe tartozó termékek és szolgáltatások 

rendkívül széles választékát. 

Bővebben: http://agromashexpo.hu/ 

A Sirha Budapest 2018. február 7-9. között várja az élelmiszeripari, 

sütő- és cukrászipari, szálloda, vendéglátó- és csomagolóipari, 

valamint gasztronómiai szakembereit. Az eseményen megtekinthetők 

lesznek kiállítók újdonságai az Innovációs Termékdíj versenyen és 

nagy hangsúly kerül az üzleti kapcsolatok kialakítására is a 

nemzetközi üzletember találkozó (jelentkezés: 

http://www.sirha2018.talkb2b.net/) keretén belül.  

A kiállítás számos szakmai programnak nyújt helyszínt, mint a 

Bocuse d’Or magyar döntője, az Omnivore Budapest, az 

International Catering Cup magyar döntője vagy a Sirha Budapest 

Desszert Verseny. A szakmai közönséget a bemutatók mellett konferenciák várják. A 

kiállításra már mintegy 200 cég jelezte részvételét több mint 8.000 négyzetméteren. 

Bővebben: http://sirha-budapest.com/ 

2018. február 15-18. között kerül megrendezésre a jubileumi 25. 

FeHoVa – Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi kiállítás. 

Idén 19 ország 310 kiállítója vonultatta fel termékeit és 

szolgáltatásait a kiállításon, melyre 47 000 látogató érkezett a világ 

minden tájáról. A nagy múltú kiállítás díszvendége 2018-ban 

Románia. Jövőre is változatos és színvonalas programok – 

trófeakiállítások, vadászkürt fesztivál, favágó verseny, 

casting pálya, horgászfotókiállítás – várják a látogatókat. A 

kiállításra még korlátozottan elérhetők helyek. 

Bővebben: http://fehova.hu/ 

Örömmel értesítjük, hogy elindult mindhárom új kiállításunk – HUNGAROMEDICA, 

OTTHONDesign ősz, Beauty & Style -, angol nyelvű honlapja, továbbá új információk 

kerültek fel a magyar oldalakra is. Mindhárom kiállítást jól fogadta a piac, már most erős 

szakmai támogatottság jellemzi őket és egyre több kiállító foglalja le helyét a jövő őszi 

rendezvényekre. 

Bővebben:  

http://hungaromedica.hu/; http://osz.otthon-design.hu/; http://beautyandstyle.hu/ 

A könnyebb tájékozódás érdekében létrehoztunk egy oldalt az Önök számára. A 

http://hungexpo.hu/uzleti-hirek oldalon folyamatosan frissülő információkat talál 

kiállításainkról, köztük tájékoztató és jelentkezési anyagokat, videókat, korábbi hírleveleket 

és a jövő évi 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! 

 

 

Üdvözlettel: 

 

 

Tihanyi Klára                          Raunicker Ivett 

  Üzletfejlesztési igazgató   Nemzetközi kapcsolatok manager 
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