
Tisztelt Partnerünk! 

Ismét eltelt egy hónap, így hírlevelünk következő számával jelentkezünk. Az első negyedév 

végére a Hungexpo Zrt. hat sikeres kiállításon van túl. A hat kiállításon összesen több, 

mint 1.100 kiállító mutatkozott be 150.000 látogató előtt. A nemzetköziséget mutatja, 

hogy 41 országból 205 külföldi kiállító vett részt a Budapesti 
Vásárközpont idei év eddigi kiállításain. 

Február 23-26. között sikerrel debütált az új párosításban 

megrendezett Budapest Boat Show és Budapest Motor Fesztivál. A 

két kiállítást összesen csaknem 30 ezer látogató tekintette meg. A 

Budapest Boat Show Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője, 

immár 26 éve a hajózás és a vízi sportok szezonnyitó nagy 

rendezvénye. A kiállításon a hazai vitorlás, elektromos és motoros 

hajó piac teljes vertikuma felvonult. Két pavilonban közel 100 kiállító 100 hajót, köztük 

soha nem látott mennyiségű 10 méternél hosszabb vitorlást mutatott be. A kiállításról 

bővebben: http://boatshow.hu/ 
 

A Budapest Motor Fesztivál a Vásárközpont legnagyobb pavilonjában kapott helyet. Szinte 

az összes nagy motor márka, köztük az Aprilia, a Harley-Davidson, 

a Honda, a Husqvarna, az MV Augusta, a Piaggio, a Suzuki, a Vespa, 

a Yamaha, az Askoll, a Triumh és a Kawasaki is elhozta újdonságait, 

emellett a látogatók a megszokott módon számtalan motoros 

kiegészítőből és felszerelésből válogathattak. A kiállítás három 

napja alatt az Épített Motorok és Autók Találkozóján a hazai 

motorépítők közel 100 teljesen egyedi járműve került bemutatásra, 

a Veterán Motor Kiállításon, pedig mintegy 200 oldtimer várta az 

érdeklődőket. Mindemellett külön pavilonban, többek között olyan látványos programok 

zajlottak, mint a supermoto, motocross és oldtimer MZ motorverseny vagy quad tesztelés. 

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

Az ország legnagyobb turisztikai eseményét, a 40. Utazás kiállítást március 2–5. között 

csaknem 30 ezer látogató kereste fel. A látogatók négy nap alatt 23 ország több mint 300 

kiállítójának kínálatából válogathattak, továbbá elmondhatjuk, hogy 

igen erős volt a nemzetközi jelenlét, hiszen a kiállítók egy harmada 

külföldről érkezett. A kiállítás külföldi díszvendége a tavalyi 

nagysikerű kínai bemutatkozás után, idén Oroszország volt, a 

belföldi díszvendég szerepét Győr, a kulturális díszvendégét pedig a 

Pannonhalmi Bencés Főapátság töltötte be. Az Utazás kiállítás 

alapvetően nagyközönségnek szóló, B2C kiállítás, ugyanakkor a 

szakma számára is megkerülhetetlen esemény számos érdekes 

szakmai előadással és konferenciával. Idén a szakmai programokra 

több, mint 1.100 érdeklődő regisztrált. Az Afrika Expo és Bringaexpo társkiállítások tovább 

színesítették az eseményt, utóbbi ezúttal is megtöltötte a 9.000 négyzetméteres G 
pavilont. A kiállításról bővebben: http://utazas.hungexpo.hu 

A CONSTRUMA otthonteremtési kiállításcsokor idén április 5-9. között kerül 

megrendezésre. Minden korábbinál nagyobb kiállítói érdeklődés jellemzi a kiállítási csokrot, 

január végéig szinte teljes mértékben megteltek a pavilonok. A 

kiállítás célcsoportja kettős, az első három nap szigorúan a 

szakmának dedikált a hétvége pedig a nagyközönségé. A csokor 

nemzetköziségét mutatja, hogy tavaly 45 országból érkeztek 

látogatók a kiállításra. A tavalyi rekordszámú érdeklődő után idén 

legalább 60 ezer látogatóra és a tavalyihoz hasonlóan színes 

látogatói összetételre számítunk. A látogatók összetételén túl a 

csokor nemzetköziségét mutatja, hogy idén 17 országból érkeznek 

kiállítók, és a külföldi kiállítók aránya 15%. A CONSTRUMA-n idén a 

partnerország címet India viseli, az ország két pavilonban több, mint 

300 négyzetméteren jelenik meg. India mellett Ausztria, Csehország, Kína és Taiwan is 

nemzetközi kollektív bemutatkozással készül. Ezek a mutatók azt jelzik, hogy nagyon 

színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók idén áprilisban. A kiállításcsokorról 
bővebben: http://construma.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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