
 

 

 

 

 

 

Pályázati felhívás 
a Sirha Budapest 2020 

Innovációs termékversenyére 
 
 

A Hungexpo Zrt. és a Trade magazin közös szervezésben negyedik alkalommal rendezi 
meg a Sirha Budapest nemzetközi innovációs termékversenyt.  
A verseny célja, hogy a tematizált szakmai eseményen megjelent kiállítók által, két kiállítás 
közötti időszakban piacra vezetett innovatív termékek, szolgáltatások közül a legjobbnak 
ítéltek hírnevét a kiállítás is tovább öregbítse. Mint ahogy a Sirha Budapest kiállítás is 
nemzetközi, az innovációs verseny is az, így a külföldi kiállítók egyaránt pályázhatnak.  
A kategóriánkénti dobogós helyezetteket a kiállítás területén bemutatjuk, így innovációs 
pályázatukat a látogatók is megtekinthetik. 
 
A jelentkezéshez a Pályázónak ki kell töltenie az alább található pályázati adatlapot, mellyel 
kitöltés után a sirha-termekverseny@hungexpo.hu email címen tud érvényesen 
jelentkezni. 
 
A beérkezett pályázatokat felkért szakemberek és szakújságírók értékelik. A 
kategóriánkénti győztesek köszöntésére a kiállítás hivatalos megnyitóját követően a 
színpadon kerül sor.  
Az eredményekről a Pályázók január 31-ig tájékoztatást kapnak. A díjátadásra minden 
nevező meghívást kap. 
 
 
Nevezési kategóriák: 

1) Élelmiszer és ital 
2) Sütőipari-, és cukrászati termékek 
3) Technológiák (konyhagépek, sütőipari berendezések, élelmiszeripari technológiák, 

higiéniai technológiák, szoftverek) 
4) Szállodaipari termékek, bútorok, textilek, dekoráció, asztali teríték 
5) Csomagolóipar és logisztika 
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Pályázati feltételek: 
 A versenyben a Sirha Budapest kiállítás 2020-ban bejelentkezett kiállítói 

pályázhatnak. 
 A terméket vagy szolgáltatást a Pályázó 2018. március 31. és 2019. november 30. 

között vezette be a piacra. 
 A pályázatban szereplő terméket vagy szolgáltatást a Pályázó a kiállításon 

bemutatja. 
 A Pályázó jelentkezését a határidő napjáig (2020. január 6.) elektronikus úton 

megküldi.  
 A pályázatban szereplő termék vagy szolgáltatás értékeléséhez fotót mellékel a 

megküldött jelentkezési ív mellé. 
 A pályázati nevezési díjat határidőre, január 6-ig számla ellenében befizeti a 

Hungexpo Zrt. részére. 
 
Jelentkezési határidő: 2020. január 6.  
 
Nevezési díj: 30 000 Ft + ÁFA/ pályázat 
Az utalást a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. K&H Bank 10402283-50526554-52511006 
számlájára várjuk, kérjük, hogy a közleménybe tüntessék fel, hogy az összeg a Sirha 
Budapest Innovációs Termékverseny nevezési díja. 
 
Díjazás: 
Minden kategóriában - a beérkezett pályázatok számától függően - első, második és 
harmadik helyezettet hirdetünk ki. 

 
Első helyezett díjai: 

 A 2022-ben megrendezésre kerülő Sirha Budapest kiállításon 20% kedvezmény a 
jelentkezéskor érvényes helydíj árakból. 

 Kézműves által készített egyedi díj 
 Oklevél 
 A versenyben díjazottakat a pavilon frekventált helyére kiállított displayen mutatjuk 

be képpel, leírással és a nyertes standszámával. 
 Kommunikációs csomag, melynek tartalma: a kiállítás weboldalán az Innovációs 

termékverseny menüpontban való megjelenés; a Trade magazin kiállítói 
beszámolót tartalmazó, 2020/4. számában a versenyhez kapcsolódó 
eredménytáblán feltüntetés és 40%-os kedvezmény voucher a magazin bármely 
2020. évi megjelenésére (más kedvezménnyel össze nem vonható és a magazin 
borítóoldalaira nem igényelhető). 

 
Második helyezett díjai: 

 A 2022-ben megrendezésre kerülő Sirha Budapest kiállításon 15% kedvezmény a 
jelentkezéskor érvényes helydíj árakból. 

 Oklevél 
 A versenyben díjazottakat a pavilon frekventált helyére kiállított displayen mutatjuk 

be képpel, leírással és a nyertes standszámával. 
 Kommunikációs csomag, melynek tartalma: a kiállítás weboldalán az Innovációs 

termékverseny menüpontban való megjelenés; a Trade magazin kiállítói 
beszámolót tartalmazó, 2020/4. számában a versenyhez kapcsolódó 
eredménytáblán feltüntetés és 35%-os kedvezmény voucher a magazin bármely 
2020. évi megjelenésére (más kedvezménnyel össze nem vonható és a magazin 
borítóoldalaira nem igényelhető). 



 
Harmadik helyezett díjai: 

 A 2022-ben megrendezésre kerülő Sirha Budapest kiállításon 10 % kedvezmény a 
jelentkezéskor érvényes helydíj árakból. 

 Oklevél 
 A versenyben díjazottakat a pavilon frekventált helyére kiállított displayen mutatjuk 

be képpel, leírással és a nyertes standszámával. 
 Kommunikációs csomag, melynek tartalma: a kiállítás weboldalán az Innovációs 

termékverseny menüpontban való megjelenés; a Trade magazin kiállítói 
beszámolót tartalmazó, 2020/4. számában a versenyhez kapcsolódó 
eredménytáblán feltüntetés és 30%-os kedvezmény voucher a magazin bármely 
2020. évi megjelenésére (más kedvezménnyel össze nem vonható és a magazin 
borítóoldalaira nem igényelhető). 

 
Több díj elnyerése esetén a Sirha Budapest kiállítás helydíj kedvezményét 
illetően a legnagyobb kedvezményt érvényesítjük. A nyeremények értéke nem 
összevonható. 

 
 
 

A pályázat kiírója, a kiállítás szervezője: A verseny szervezője, a kiállítás hivatalos lapja: 

  



Pályázati adatlap 
Sirha Budapest 2020 Innovációs termékverseny 

 
Pályázó: 
Pályázó cég neve: ____________________________________________________ 
Címe: ______________________________________________________________ 
Profilja: ____________________________________________________________ 
 
(Minden egyes nevezni kívánt terméket vagy szolgáltatást kérünk külön adatlapon 
benyújtani.) 
 
Pályázat: 
Tárgya: ____________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
Innovációs tartalma: __________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
Részletezés 
1) Élelmiszer és ital 
 
Kategória: 

 élelmiszer 
 ital 
 alapanyag 
 egyéb 

 
Piaci bevezetés: ______________________________________________________ 

 
Piaci értékelése: 

 piaci részesedése: _________________________________________ 
 éves forgalma: ___________________________________________ 
 célcsoport: ______________________________________________ 
 elnyert díjak: ____________________________________________ 
 disztribúció: _____________________________________________ 
 kiszerelés: _______________________________________________ 

 
2) Sütőipari-, és cukrászati termékek 
 
Megjelenés időpontja: _________________________________________________ 

 
Értékelése: 
A termék hogyan befolyásolta a cég eredményeit/sikereit? 
 __________________________________________________________________ 
Célcsoport: _________________________________________________________ 
Elnyert díjak: ________________________________________________________ 
Hol érhető el a termék? ________________________________________________ 
Kiszerelés: __________________________________________________________ 



3) Technológiák  
 
Típusa: 

 konyhagépek 
 sütőipari berendezések 
 élelmiszer-ipari technológiák 
 higiéniai technológiák 
 egyéb 

 
Mióta van jelen a piacon? ______________________________________________ 

 
Értékelése: _________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
Specialitások, sajátosságok: ____________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
Egyéb megjegyzések: _________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
4) Szállodaipari termékek, bútorok, textilek, dekoráció, asztali teríték 
 

 bútorok 
 textilek 
 dekoráció 
 asztali teríték 
 egyéb 
 

Mióta van jelen a piacon? ______________________________________________ 
 
Értékelése: _________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

 
Specialitások, sajátosságok: ____________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
  



5) Csomagolóipar és logisztika 
 

 gépek 
 csomagolóanyagok 
 csomagolást vagy logisztikát megkönnyítő technológiák 
 egyéb 

 
Mióta van jelen a piacon? ______________________________________________ 
 
Értékelése: _________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
Specialitások, sajátosságok: ____________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
Fotók, illusztrációk: 
Kérjük, hogy a pályázati adatlaphoz maximum 5 db fotót, illusztrációt, esetleg 
számszerűsíthető eredményeket bemutató elemzéseket mellékeljen! 
 
Kontakt adatok: 
Cégnév: ____________________________________________________________ 
Számlázási cím: ______________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
Levelezési cím: ______________________________________________________ 
  ______________________________________________________ 
Telefon: ____________________________________________________________ 
E-mail cím: _________________________________________________________ 
Website: ___________________________________________________________ 
Kontaktszemély: _____________________________________________________ 
Közvetlen telefon: ____________________________________________________ 
Közvetlen e-mail: ____________________________________________________ 
 

 Ezúton, mint a Sirha Budapest 2020 kiállítója jelentkezünk a Hungexpo által meghirdetett 
innovációs versenyre a fenti információk megadásával. A jelentkezési lap visszaküldése 
egyben számla ellenében történő fizetési kötelezettséget is jelent. A jelentkezés lemondását 
csak írásban, legkésőbb 2020. január 6-ig tudjuk elfogadni. Amennyiben a lemondás ezután 
érkezik meg, úgy a részvételi díjat teljes egészében leszámlázzuk. 

 
A kitöltött pályázati adatlaphoz kérjük mellékelni az átutalási bizonylatot. A 
nevezési díj beérkezését követően a Hungexpo Zrt. számlát állít ki a megadott 
számlázási címre. 
 
A megmérettetésben való részvételhez a nevezési díjat a fenti névre, címre kérjük 
kiállítani. 
 
Dátum: 
 

Cégszerű aláírás: 
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