
A Hungexpo Zrt. 50 éve a magyar és ma már a 
közép-kelet-európai kiállítás-szervező piac vezető sze-
replője. Több évtizedes munkánk van abban, hogy ma 
Budapest és a Hungexpo rendez több, a régióban is 
kiemelt jelentőséggel bíró kiállítást, köztük az Utazás 
kiállítást is több mint 40 éve. Ez idő alatt cégünk folya-
matosan fejlődött, alkalmazkodott a piaci igényekhez. 
A teljes körű, egyénre szabott szervezés, kivitelezés, 
üzemeltetés, a változatos kísérőrendezvények megva-
lósításával járulunk hozzá évről évre a hazai és nemzet-
közi cégek termékeinek és szolgáltatásainak sikeréhez. 

► RÉSZESÜLJÖN ÖN IS  
A KIÁLLÍTÁS SIKERÉBŐL!

Magyarország elsőszámú turisztikai vására, a szezon 
nyitórendezvénye; az Utazás kiállítás. A szakmabeliek 
kihagyhatatlan szakmai fórumként tartják számon, a 
hazai turisták számára pedig élmény- és információ-
szerzési forrást jelent. Az Utazás 2017 rendezvényen 
megkezdett változtatásokat 2018-ban folytatjuk, 
melyek révén az utazáshoz kötődő impulzusok, a 
személyes kapcsolatok kialakítása, az alternatív 
információszerzési módszerek kerülnek a kiállítás 
középpontjába. Célunk, hogy erre a hétvégére ideva-
rázsoljuk a nyár hangulatát, ízeit, illatát. 

► LEGYEN ÖN IS AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁS  
ÉLMÉNY-SZOLGÁLTATÓJA!

PROFESSZIONÁLIS 
KIÁLLÍTÁS-SZERVEZÉS

ÉLMÉNY MINDENEK FELETT

Utazás 2018 egyik célkitűzése a látogatói szám növe-
lése, melynek érdekében a kiállítók számát bővítjük. 
Több külföldi ország megjelenésével, az utazáshoz 
kötődő szolgáltató cégek bemutatkozásával, mint a 
közlekedési társaságok és olyan témák behozásával, 
mint például a gasztroturizmus, vallásturizmus, az 
aktívturizmus bővebb bemutatásával kívánunk széle-
sebb kínálatot nyújtani az érdeklődőknek. A temati-
kus elrendezés mellett külön figyelmet fordítunk arra, 
hogy az érdeklődők könnyedén megtalálják a szá-
mukra fontos desztinációkat, termékeket, szolgálta-
tókat (látogatói kalauz, irányjelzők).
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Az első nap – 2018.03.01. - zártkörű lesz, csak a szak-
mai látogatók és a turisztikai tanulmányokat folytató 
diákok számára biztosítjuk a belépést. Jól szervezett, 
érdekes szakmai program várja a szakmabelieket, egy 
helyen, egy időben utazás témában megismerhetik az 
újdonságokat, a jövő kihívásait, szűk, szakmai körben 
teret adunk a véleménycserének, beszélgetéseknek.

A diákok részére a célcsoportnak megfelelő, az oktató 
intézményekkel közösen létrehozott előadásokat és 
programot kívánunk szervezni.

ÚJRA ZÁRTKÖRŰ 
SZAKMAI NAP

Az Utazás 2018 esemény másik lényeges célkitűzése 
a látogatószám növelése érdekében az élményköz-
pontúság. Ezért a nagyközönség számára érdekes, 
ötletekkel teli, szemléletformáló utazási programo-
kat, utazási módokat, tippeket kívánunk bemutatni. 
Utazási témában, nagy rajongótáborral rendelkező 
véleményvezérek, bloggerek jelennek majd meg a 
nagyközönség színpadán. Előadásaik során a nyaralás 
élményét, a felhőtlen szabadság érzését varázsolják 
majd a látogatók elé. A prezentációkon résztvevők 
főként az Y generáció tagjai közül valók, 100%-ban 
nyitottak az utazásra, az utazáshoz kapcsolódó infor-
mációkra, szolgáltatásokra.

► LEGYEN AKTÍV RÉSZESE A 
PROGRAMOKNAK, INSPIRÁLJA, VONZZA 
BE AZ ÉRDEKLŐDŐKET! RENDEZVÉNYÜNK 
ERRE A LEHETŐ LEGJOBB HELY! 

ÚJRAGONDOLT 
NAGYKÖZÖNSÉG PROGRAM EGYIDEJŰ RENDEZVÉNYEK

BRINGAEXPO
AFRIKA EXPO ÉS VÁSÁR

 MERÉSZ, 

 KREATÍV, 

 CÉLCSOPORT-SPECIFIKUS,

 KONCENTRÁLT MEGJELENÉS, 

 INTERNET, 

 OKOS ESZKÖZÖK, 

 KÖZÖSSÉGI MÉDIA

A felfedező benned van… Mi csak ihletet adunk neked.

Felfedezés, kalandszerzés, új helyek, kulturális 
értékek megismerése az utazás motivációi. Ezek 
által született élmények és emlékek segítenek az 
utazóknak az utazási döntések meghozatalában. A 
pavilonban kiemelten kezeljük a tematikus utazá-
sokat, ezáltal a célközönséget jobban megragadó 
témák helyszínein nagyobb létszámban, hosszabb 
ideig tartózkodhatnak a látogatók. A Gasztro Udvar 
környékén az ízek birodalma ragadhatja el az érdek-
lődőket, az aktív turizmus területén a különböző 
sporteszközök kipróbálása, a vallási- és fesztiváltu-
rizmus standjain a zarándoklatok vagy a fesztiválok 
élményei adnak időtöltésre alkalmat.  

► ÉLVEZZE A TARTALOM  
ADTA ÜZLETI ELŐNYÖKET!

TEMATIKUS UTAZÁSOK 

LÁTOGATÓINKRÓL (2017)

A kiállításon a nyaralás hangulatának bemutatá-
sára különböző helyszíneket teremtünk, mint pél-
dául Meeting Point, ahol a látogató megpihenhet, 
mobiltelefonját feltöltheti, összegyűjtött információit 
rendezheti. Gasztro Udvar, ahol a különböző nemze-
tek ízeit kóstolhatja meg az érdeklődő. A gyerekek 
szórakoztatására Gyereksarkot alakítunk ki. Itt van 
lehetőség akár szállodai animáció bemutatkozására, 
akár a 4-9 éves korosztály és szüleinek szóló ter-
mék és szolgáltatás kreatív megjelenésére. Ezeken a 
helyszíneken cége különleges megvilágításba kerül, 
márkaüzenete extra tartalommal párosul.

► TEGYE KÖNNYEN MEGJEGYEZHETŐVÉ,  
ÉRDEKESSÉ MÁRKAÜZENETÉT!

ÚJDONSÁG

SZAKMAI LÁTOGATÓK:

Facebook 19 991 kedvelő

Weboldal adatok (2017.02.01-03.05): 

felhasználók száma 62 123 

oldalmegtekintések száma 216 369 
munkamenet száma 81 570

► BIZTOS CÉLCSOPORT, CÉLZOTT MÁRKAÜZENET, LEGJOBB VERSENYTÁRSFIGYELŐ, NETWORKING.

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT:

66%
63%
62%
62%
59%

igénybe veszi utazási iroda szolgáltatásait

rendszeresen utazik belföldre és külföldre is

érdeklődött a társkiállítás, a Bringaexpo iránt

tervezi, hogy további utazást foglal 
a közeljövőben az utazás kiállítás hatására

megvárta az Utazás kiállítást 
az utazási döntése meghozatalával

55% 
BUDAPESTI LAKOS

44% 
X GENERÁCIÓ

40% 
Y GENERÁCIÓ

Utazás 2017 szakmai nyitónapján 5308 TURISZTIKAI SZAKEMBER látogatott el a rendezvényre.

10 SZAKMAI 
KONFERENCIA

24%  
DÖNTÉSHOZÓ

1132 REGISZTRÁLT 
KONFERENCIA RÉSZTVEVŐ

29% ÚJ ÜZLETI KAPCSOLATOK 
ÉPÍTÉSE MIATT ÉRKEZETT

3 KÜLÖNBÖZŐ 
HELYSZÍNEN

15% CÉGVEZETŐ98% MAGYAR

KIÁLLÍTÓK:

KÖZÖSSÉGI MÉDIA ADATOK:

Több mint 300 kiállító, 

                                     20 000 m2


