
Tisztelt Partnerünk! 

 

Május 9-12. között három pavilonban, teltházzal várta az érdeklődőket a MACH-TECH és 

az IPAR NAPJAI, melyen 19 ország közel 425 kiállítója mutatkozott be. A kiállításcsokor 

nemzetköziségét mutatja, hogy 101 kiállító, azaz a kiállítók 

23,7%-a külföldről érkezett. A rendezvényt 16.700 

szakmabeli kereste fel, ami több, mint 10%-os növekedés a 

két évvel ezelőtti rendezvényhez képest. Szintén az 

esemény nagyságát jelzi, hogy a Nemzetgazdasági 

Minisztérium által több fontos gazdasági bejelentés is 

elhangzott a megnyitón. A négy nap alatt két tucat 

konferencia, kerekasztal és szakmai program került 

megrendezésre, köztük a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform által szervezett Ipar 

4.0 tematikus nap. Az idén először megrendezett tematikus 

napra a kiállítóktól és a látogatóktól egyaránt rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, így 

ezt a programot mindenképpen folytatni kívánjuk. Szintén nagy siker volt a MAJOSZ és a 

Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara által szervezett beszállítói fórum, melyen 

több, mint 150 üzleti tárgyalást folytattak a beszállítók és a beszerzők. 

Bővebben: http://iparnapjai.hu/ 

A II. Nemzetközi Üzleti Reggelire a két kiállítás zárónapján, 

május 12-én került sor. Nagyon komplex az a platform, amit 

egy kiállítás kínál, így ahhoz, hogy minél jobban ki tudják 

használni a kiállításon való megjelenés nyújtotta 

lehetőséget, ezért fontos hogy legyen elegendő idő és 

információ a jövő évre vonatkozó tárgyalások 

megkezdéséhez és kollektív megjelenések 

megszervezéséhez, így az Önök kérésének eleget téve 

előbbre hoztuk a tavaly ősszel, nagy sikerrel debütált 

Nemzetközi Üzleti Reggeli időpontját.  A reggeli során a 

HUNGEXPO vezetői összegezték az első félév eseményeit, 

illetve bemutatták a jövő évi vásárnaptárt. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy Balogh 

Ilona, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezető igazgató helyettese 

elvállalta felkérésünket, és előadott az eseményen. A Kamara tevékenységének 

bemutatása után beszélt a HUNGEXPO és a Kamara közötti - immár tíz éve tartó - 

együttműködésről, ezzel kapcsolatos tapasztalatairól, illetve a kollektív megjelenés 

előnyeiről. 

Bővebben: http://hungexpo.hu/ll-nemzetkozi-uzleti-reggeli 

Október 18-21. kerül megrendezésre a 26. AUTÓTECHNIKA-

AUTÓDIGA. A kiállításon a járműfenntartó-ipar teljes 

spektruma jelen van, a diagnosztikától a garázsiparon át a 

tuning megoldásokig, lehetőséget teremtve a meglévő 

kapcsolatok ápolására és új üzleti kapcsolatok építésére.  A 

kedvezményes előjelentkezési időszak augusztus 31-ig tart. 

Az 5. AUTOMOTIVE HUNGARY - Nemzetközi járműipari 

beszállítói szakkiállítás október 18-20. között kerül 

megrendezésre. A kiállítás tematikájában a járműgyártás, 

gépjárműipari egységek és rendszerek, továbbá üzemi 

gyártó berendezések mellett 

megtalálhatóak a beszállítói, ipari és üzleti szolgáltatások, 

informatika és emberi erőforrás is.  

Mindkét szakkiállításról elmondható, hogy a régióban vezető 

szerepet tölt be, továbbá széleskörű szakmai támogatottság 

és gazdag szakmai program jellemzi. A tavalyi évben 12 

országból 250 kiállító mutatkozott be 7 000 m2-en és 27 

országból 10 000 szakember kereste fel a rendezvényt. A 

kiállításokra folyamatosan fogynak a helyek, de 

értékesítőink még fogadják a további jelentkezéseket. 

Bővebben: http://automotivexpo.hu/ http://autotechnika.hungexpo.hu/ 

2018. február 7-9. között ismét megrendezésre kerül a Közép-Kelet-Európa egyik 

legjelentősebb élelmiszeripari és HoReCa szakkiállítása, a 

Sirha Budapest, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. 

Ennek kapcsán május 17-én a francia szervezőkkel közösen 

megtartottuk a kiállítás indító sajtótájékoztatóját. Az 

eseményen részt vettek a kiállítás partnerei és kiállítói. A 

Sirha Budapest az élelmiszeripar, sütő- és cukrászipar, 

szálloda- és vendéglátóipar, valamint a csomagolóipar és a 

gasztronómia legújabb trendjeinek és technológiáinak 

bemutatása mellett számos szakmai versenynek és 

fórumnak ad otthont. A kiállítóhelyek értékesítése javában 

zajlik, sokan már most bejelentkeztek a jövő évi kiállításra, 

élve a május 31-ig tartó első előjelentkezési kedvezménnyel. 

A második kedvezményes időszak október 15-ig tart. Bővebben: http://sirha-

budapest.com/ 

Kérjük, 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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