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Nemzetközi ipari szakkiállítás

Nemzetközi gépgyártás-technológiai  
és hegesztéstechnikai szakkiállítás
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MACH-TECH ÉS IPAR NAPJAI SZAKKIÁLLÍTÁSOK 
Magyarország legjelentősebb üzleti eseményei az iparban

Magyarország	 legnagyobb	 ipari	 kiállításán	 va-
lamennyi	 olyan	 ágazat	 részt	 vett,	 amely	 vezető	
szerepet játszik az ipari digitalizáció, az ipar 4.0 
térhódításában. A szerszámgépes és más gépipa-
ri	szereplők,	a	robotgyártók,	az	elektronikai	vál-
lalatok,	a	logisztika	képviselői,	a	vezérlések	meg-
valósítói	 egyaránt	 nagy	 számban	 voltak	 jelen	 a	
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. 

2017-re	 a	 2015.	 évi	 rendezvényhez	 képest	
számos	 témakör	 erősödött,	 kiállítószámban	 és	
területben	 bővült,	 így	 szélesebb	 választékkal	
várta	az	érdeklődő	szakembereket:	

ROBOTTECHNIKA  
(127%-os	területnövekedés)

SZERSZÁMGÉPGYÁRTÁS 
(40%-os	növekedés	 
kiállítószámban	és	területben)

IPARI LOGISZTIKA  
(100%-os	területnövekedés)

SZOFTVEREK  
(90%-os	területnövekedés)

A SIKERES KIÁLLÍTÁSI CSOKOR SZÁMOKBAN:
A	2017-es	esemény	mind	kiállítószámát	mind	látogatószámát	tekintve	az	utóbbi	időkben	a	legnagyobb	
ipari	rendezvény	volt	hazánkban.
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ami	11,4	százalékos	növekedés	a	két	
évvel	ezelőtti	látogatószámhoz	képest	
(2015-ben	14.700	látogató).

LÁTOGATÓINKRÓL (2017.)

A látogatók 36%-a konkrét ÜZLETI DÖNTÉST 
HOZOTT A HELYSZÍNEN.

38 ORSZÁGBÓL érkeztek a kiállításra

72%-a első számú DÖNTÉSHOZÓ  
vállalatánál vagy részt vesz a döntéshozatalban

A látogatók 89%-a TERVEZI,  
hogy ellátogat a következő kiállításra

A látogatók 97%-a AJÁNLANÁ a kiállítás 
megtekintését és 94%-a a kiállítóként való részvételt.



A 2017-ES KIÁLLÍTÓI KÖRÖN FELÜL MÉG TÖBB 
KIÁLLÍTÓVAL SZERETNÉNEK TALÁLKOZNI AZ 
ALÁBBI TÉMAKÖRÖKBŐL (TOP 5):
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2019-ben május 14-17. között kerül megrendezésre 
a szakkiállítás-együttes a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban

LÁTOGATÁSUK CÉLJA ELSŐDLEGESEN (TOP 5 – TÖBB LEHETŐSÉG VOLT JELÖLHETŐ):

2019-ben ismét megnyitja kapuit a gépipar 
fellegvára,	 melynek	 célja	 összehívni	 és	 fel-
vonultatni	az	 ipar	szinte	összes	ágazatát,	an-
nak érdekében, hogy a kiállítók és a látogatók 
első	 kézből	 adjanak	 és	 kapjanak	 információt	
a	szakmai	trendekről,	valamint,	hogy	a	részt-
vevők	kihasználhassák	az	iparágak	között	lévő	
szinergiát.
A MACH-TECH és az IPAR NAPJAI szak-
kiállítások együttese egy időben, egy hely-
en ad lehetőséget minden ipari szegmens 
bemutatására, felvonultatva az ipar szinte 
összes ágazatát, a gépgyártástól, a hegesztés-
technikán,	automatizáláson	és	környezetvédel-
men át az elektronikus biztonságtechnikáig.

35%

nagyon 
elégedett

nem 
elégedett

52,8% 10,3% 1,6% 0,3%



SZAKMAI PARTNEREK:
•	Budapesti	és	Pest	Megyei	Mérnök	Kamara	(BPMK)
•	Gépipari	Tudományos	Egyesület	(GTE)
•	Innovációs	és	Technológiai	Minisztérium
• Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform
•	Iparfejlesztési	Közhasznú	Nonprofit	Kft.	(IFKA)
•	Magyar	Hegesztéstechnikai	és	Anyagvizsgálati	
Egyesülés	(MHtE)

•	Magyar	Járműalkatrész-gyártók	Országos	
Egyesülete	(MAJOSZ)

• Magyar Tudományos Akadémia - Számítás-
technikai és Automatizálási Kutatóintézet 
(MTA-SZTAKI)

• Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 

ÚJDONSÁGOK, KIEMELT SZOLGÁLTATÁSOK 
KIÁLLÍTÓINK RÉSZÉRE:

Kiállítóink	érdekeit	és	kéréseit,	valamint	a	nemzet-
közi	 trendeket	 figyelembe	 véve,	 számos	 újdonság	
bevezetését	tervezzük,	melyek	mindegyike	a	kiállí-
tók és a partnerek kényelmét és az eddigieknél sike-
resebb	kiállítási	részvételét	szolgálják:

• 4 pavilon	–	a	kiállítás	sikerességére	való	tekin-
tettel	újabb	pavilont	nyitunk,	így	2019-ben	már	
a	D	pavilon	is	a	kiállítók	rendelkezésére	áll	az	A,	
a	G	és	az	F	pavilon	mellett	

• kiállítói bankett 
 (2018. május 15., 18 óra, Passage) – 
	 kiállítóinkat	zenével	és	svéd	asztalos	vacsorával	
várjuk	 egy	 baráti	 beszélgetésre	 a	 rendezvény	
második napján, 18 órai kezdettel a Passage-on

További kiemelt szolgáltatások:
•	NAGYDÍJ	pályázat	(külön	IPAR	4.0	szekcióval)
• Átfogó, részletes online kiállítói lista a honlapon 
•	Magas	színvonalon	összeállított	és	kivitelezett,	

nyomtatott kiállítási magazinkatalógus  
(min.	10.000	db)

•	Online	szolgáltatás-rendelési	és	fizetési	lehetőség
•	Ingyenes	wifi	hozzáférés	 
(terület	függvényében	növekvő	számú	eszközre)

• Egyedi, kiállítóra szabható online felületek
• Online partnertalálkozó  
(előzetes	tárgyalás-egyeztetések)

Egyedülálló robottechnológiai bemutató a 
MACH-TECH-en! Az első 6 tengelyes ipari 
robottal kialakított utazásszimulációs rend-
szer: a robot karjára szerelt kétszemélyes 
gondolában helyet foglalva az utasok szá-
mos program közül választhatnak a legy-
gyorsabbtól a legfordulatosabb utakig.

TERVEZETT PROGRAMOK:

• Ipar 4.0 konferencia 
• B2B Beszállítói Fórum
•	Targoncaverseny
•	Színvonalas	kiállítói	előadások,	workshopok
•	Szakmai	partnerek	által	szervezett	konferenciák,	
továbbképzések

• Fókuszban az atomenergia: Paks II. bemu-
tató és az atomenergia témakörében érdekelt 
cégek	megjelenése	dedikált	pavilonban

TOVÁBBRA IS KIEMELT TEMATIKA – 
IPAR 4.0

A rendezvényen, mely komplex megoldá-
sokat nyújt kis-, közép- és nagyvállalatok 
számára, 2019-ben is kiemelt téma lesz az 
IPAR 4.0, napjaink kulcsfontosságú techno-
lógiai irányzata. 

A	 kiállítók	 kiemelt	 figyelem	mellett	mutathatják	
be az IPAR 4.0 adta lehetőségeket, különös 
tekintettel az automatizálásban és az ipa-
ri elektronikában rejlő	 fejlődési	 irányokat,	 az	
egymással kommunikáló intelligens gépeket 
(M2M),	 az	 önbeállító gyártási folyamatokat 
és	a	rendkívül	hatékony tömeggyártást.

MUTASSA BE ZÖLD MEGOLDÁSAIT!
Napjainkban	minden	 termelő,	 gyártó	 vállalat,	 de	
különösen	a	gépgyártó	cégek	 felé	elvárás	a	kör-
nyezettudatos piaci magatartás.  Ennek megfele-
lően	minden	ipari	szereplő	céljai	között	szerepel	a	
költség-	és	energiatakarékos	működés,	a	szinten	
tartható termelés, gyártás kisebb fogyasztás és 
kevesebb	károsanyag	kibocsátás	mellett.
Ha	az	Ön	cége	megfelel	ezen	elvárásoknak	és	a	
megfelelő	szabványok	szerint	működik,	ossza	meg	
az	 érdeklődő	 szakemberekkel	 energiahatékony	
megoldásait!



A KIÁLLÍTÓI IGÉNYEKHEZ IGAZODÓ 
KIBŐVÍTETT TEMATIKA: 

MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-
technológiai és hegesztéstechnikai 
szakkiállítás
•	Fémmegmunkálás	gépei	és	gépépítő	elemei
• Gyártásautomatizálás
• Kötéstechnika berendezések és eszközök
• Robotika, gyártósorok
•	Hőkezelő	berendezések	és	bevonatoló	gépek
•	Felületkezelés	és	felületvédelem
• Korrózióálló szerkezeti anyagok
• WELD-TECH - hegesztéstechnika, 
	 vágás	és	darabolás
•	Ipari	anyagvizsgálat
• Szerszám- és készülékgyártás
• Gépkarbantartás és diagnosztika eszközei  

és módszerei
•	Minőségbiztosítás,	méréstechnika
•	Szoftverek	a	gépiparban
• Fémhulladék kezelése, ipari tisztítástechnika
• SUBCON - beszállítóipar, fémmegmunkálás

TERÜLET: ÁR (Ft/m2 + ÁFA)
2018. október 31-ig

ÁR (Ft/m2 + ÁFA)
2018. október 31. után

fedett terület sor/sarok 31.000 36.700
fej/sziget 36.500 40.400

passzázs 29.500 34.000

A helydíjak a felépítmény díját, a regisztrációs és marketing díjat, 
valamint	az	egyéb	szolgáltatások	árait	nem	tartalmazzák!

KIÁLLÍTÓINK SZÁMÁRA MEGHIRDETETT KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  
2018. OKTÓBER 31.

Vásárterületi reklámfelületek:
A kiállítási stand mellett számos eszköz áll ren-
delkezésre a kiállítók számára, melyek közül 
kiválaszthatják	 a	 számukra	 leginkább	 megfelelőt,	
hogy hangsúlyosabbá tegyék megjelenésüket.
Részvételének	 sikeressége	 érdekében	 használja	 ki	
a	Vásárközpont	területén	lévő	reklámlehetőségeket!
Kérjen	ajánlatot	kollégáinktól!

Egyedi megjelenés:
Amennyiben teljesen egyedi megjelenést szeretne 
vállalatának,	 elképzeléseinek	megfelelően	 számos,	
árban,	 területnagyságban,	 elhelyezésben	 és	 kivi-
telezésben is egyedi megoldást kínálunk.

Bővebb	információért	írjon
az iparnapjai@hungexpo.hu	e-mail	címre!

IPAR NAPJAI Nemzetközi ipari szakkiállítás
• INDUSTRIAUTOMATION - folyamatautomatizálás, 

ipari elektronika, elektrotechnika, ipari 
kommunikációtechnika, épületautomatizálás

•	FLUIDTECH	-	pneumatika,	hidraulika,	szivattyúk,	
kompresszorok, tömítéstechnika

•	CHEMTECH	-	vegyipar,	műanyagipar,	gumiipar
• 3D nyomtatás
• LOGEXPO - ipari logisztika, anyagmozgatás, 
raktározás,	szállítás,	szállítmányozás,	vezeték	
nélküli szállítórendszerek

• ENERGEXPO - energetika, energiagazdálkodás
•	SECUTECH-VÉDTECH	-	munkavédelem,	
tűzvédelem,	biztonságvédelem

•	Ipari	környzetvédelem

RÉSZVÉTELI DÍJAK:

Regisztrációs és marketing díj: 
Főkiállító részére: 69.000 Ft+ÁFA 
Társkiállító részére: 57.000 Ft+ÁFA 
(A	társkiállítók	bejelentése	kötelező!)	

Helydíjak:
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HELYSZÍN:  
HUNGEXPO BUDAPESTI VÁSÁRKÖZPONT

VÖRÖS Csaba
Kiállítási igazgató

TOTTH Fruzsina
Marketing menedzser
Tel.: +36-1/263-6024
E-mail: totth.fruzsina@hungexpo.hu

GERMAN Melanie 
Értékesítési menedzser
Tel.: +36-1/236-6007
Mobil: +36-30/823-7858
E-mail: german.melanie@hungexpo.hu

KINCSES Erika 
Értékesítési menedzser 
Tel.: +36-1/263-6088
Mobil: +36-30/823-7862
E-mail: kincses.erika@hungexpo.hu

MÁRKI Enikő
Értékesítési menedzser 
Tel: +36-1/263-6049
Mobil: +36-30/948-5129
E-mail: marki.eniko@hungexpo.hu

BŐVEBB INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS:
HUNGEXPO BUDAPESTI VÁSÁRKÖZPONT, MACH-TECH ÉS IPAR NAPJAI CSAPAT
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