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BUDAPEST 
BOAT SHOW

VEGYENEK RÉSZT ÖNÖK IS  
a 31. Budapest Boat Show-n!

A Budapest Boat Show Magyarország legnagyobb 
szárazföldi kikötője, a hajózás és a vízi sportok 
szezonnyitó nagyrendezvénye a megújult HUNGEXPO 
Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban!

A kiállítás 31. alkalommal gyűjti egy helyre mindazokat, 
akik érdeklődnek a hajózás iránt, kezdőktől a 
tapasztaltakig, hogy bemutassa számukra a hazai 
hajógyártókat, a kapcsolódó felszereléseket, a 
ruházatokat és szolgáltatásokat. A Budapest Boat 
Show-n a hajózással ismerkedőktől kezdve a 
versenyzőkig mindenki megtalálja a számára érdekes 
információkat. Mindemellett hagyományosan nagy 
hangsúly kerül a vízi sportokra és azok felszereléseire is. 

A 2022-ES BUDAPEST BOAT SHOW-N 
BEMUTATKOZOTT MÁRKÁK
AB Inflatables, Bayliner, Calistra, Candela, Capoforte 
Boat, Dawn Marine, Eolo eKraft, Ewincher, Excess, 
Frauscher, GS Composite, HY Boat, Invictus Yacht, 
Jeanneau, Kimple, LW Boat, Mastercraft Dometic, 
MyBoatClima, Northman, Phantom, Prestige, Pontoon 
Boat, Quick, Regal, Royal Craft, Salaris, Saver, Smartliner, 
Stickl, Terhi, Volvo, WIA, Wiking.

   A Budapest Boat Show 31 éve Magyarország legnagyobb 
hajós és vízi sport találkozóhelye

   Páratlan lehetőség a hajózás iránt érdeklődő célcsoport 
elérésére

   Személyre szabott szolgáltatások segítik részvételének 
hatékonyságát 

   Bemutathatja termékeit, szolgáltatásait a hazai és a 
nemzetközi szakmai látogatók és a legfontosabb piaci 
szereplők számára 

   Országos médiakampány, DM kampány mozgósítja a 
látogatókat

   A kiállításon a látogatók egy helyen ismerhetik meg a 
legújabb piaci innovációkat és fejlesztéseket 

   Dedikált szakmai nap az üzletkötések és szakmai 
tárgyalások elősegítésére

   Részvételi lehetőség a Budapest Boat Show Újdonság 
Pályázaton, mely a hazai innovációk kommunikációját 
támogatja

   Izgalmas szakmai és nagyközönség programok a 
színpadon, a Bemutató Medencében és a Programszigeten

   A kiállítás lehetővé teszi a már meglévő ügyfelekkel 
történő kapcsolatépítést és új ügyfelek megszerzését

   Exkluzív Kiállítás Megtekintés, hogy a kiállítók 
meghívhassák VIP vendégeiket egy kötetlen hangulatú 
estre

AMIÉRT ÉRDEMES KIÁLLÍTANI 2023-BAN:

27.000 
ÖSSZLÁTOGATÓ 

(az Utazás kiállítással 
közösen)

8.200  
LÁTOGATÓ

65
KIÁLLÍTÓ

100
 HAJÓ

33 
 MÁRKA

Budapest Boat Show 2022



MENTŐMELLÉNY ÁLLVÁNY PROJEKT  
A 30. jubileumi Budapest Boat Show-n mutatták 
be a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának 
legújabb kezdeményezését: az ingyenesen biztosított 
mentőmellényeket, amelyeket a kezdeményezéshez 
csatlakozó települések strandjain elhelyezett állványokon 
bocsátanak rendelkezésre. A Hungexpo és a Budapest 
Boat Show támogatásának köszönhetően ettől a szezontól 
kezdődően a balatonkenesei strandot biztonságosabbá tettük 
egy mentőmellény állvánnyal, amely segít a vízi balesetek 
megelőzésében.  

2023 
FŐ TÉMA: KÖZÉPPONTBAN  
A DUNAI HAJÓZÁSI LEHETŐSÉGEK
A Budapest Boat Show újabb meglepetéssel szolgál a 
2023-as kiállítás keretein belül. „Tervezz! Hajózz! Szórakozz!” 
jelszóval globális folyami sportolási és szabadidős 
lehetőségeket tárunk az érdeklődők elé. Természetesen a 
Duna középpontba állítása mellett a Budapest Boat Show a 
megújult környezetében is a hagyományokhoz hűen készül 
a látogatókra. Legyen az vitorlás vagy motorcsónak, hajó 
alkatrész vagy ruházati kiegészítő, mind jelen lesz a 2023 
tavaszán megrendezésre kerülő kiállításon. 

A kiállítás érdekes témákkal, hasznos tudnivalókkal várja a 
látogatókat, a programok között izgalmas beszélgetések és 
szakmai előadások is szerepelnek az érdeklődők számára. 

DÍSZVENDÉG – DUNA  
A manapság már mindenki számára elérhető technológia 
lehetővé teszi az úton lévők számára a napra-, sőt, 
percrekészséget, a valós idejű információk megszerzését, így 
a mára már elavult útikönyves és térképes tervezés helyett 
sokkal szabadabban, kötetlenül az aktuális körülményekhez 
igazodva kelhetünk útra. Ha viszont már adottak ezek a 
lehetőségek, miért ne alkalmaznánk azokat a vízen is? Hiszen 
egy folyó, így a Duna is, nemcsak egy varázslatos víztömeg, 
hanem élő, mozgó, változó organizmus, amelynek partjain 
megannyi kaland, felfedezés és élmény vár.

A kiállításon történő megjelenés célja, hogy a DunApp által 
nyújtott szolgáltatások még ismertebbé váljanak a hajósok 
és a szárazföldön közlekedők számára egyaránt, bemutatva 
és népszerűsítve mind a magyarországi Dunaszakaszt, mind 
pedig az országosan elérhető kulturális programokat, utazási 
és kirándulási lehetőségeket.

KOMMUNIKÁCIÓ 
Országos médiakampány

   A szaksajtóban
   Rádiócsatornákon
   Vezető online hírportálokon, hírlevelekben 
   Üzleti, gazdasági és életmód magazinokban 
   Óriásplakátokon 

EGYIDEJŰ RENDEZVÉNY 
A Budapest Boat Show 2023-ban ismét az Utazás kiállítással 
együtt várja a látogatókat. Magyarország vezető turisztikai 
kiállításán 2022-ben 30 ország 100 kiállítója mutatkozott be 
mind a szakmának, mind a nagyközönségnek. 

A 45. Utazás kiállítást újra számos rendezvény kíséri, 
mint a Karaván Szalon, a Blogger Találkozó, 
a Járatlan Utakon Fesztivál vagy az Afrika 
Expo Budapest, valamint egyidejű 
rendezvényként a hétvége során a 
Közép-Európai Esküvő Kiállítás is 
látogatható lesz. 

DÍSZVENDÉG: 

DUNA





TERVEZETT PROGRAMOK 
Színpad, Bemutató medence, Programsziget 

Izgalmas szakmai és nagyközönség programokkal várja 
a látogatókat 2023-ban is a Budapest Boat Show, hazánk 
legnagyobb szárazföldi kikötője. A kiállítás főtémájával, 
a DunAppal összehangban, a színpadon többek között 
a River Ride is bemutatkozik, de látogatók épp úgy 
megismerkedhetnek a Kékszalag esélyeseivel, az Újdonság 
Pályázat legjobbjaival, a kiállítás díszvendégével, az amatőr 
hajóépítőkkel és a MAHART szárnyas hajókkal. 

A Programsziget és a Bemutató Medence, pedig látványos és 
interaktív programokkal várja az érdeklődőket, ahogy azt az 
elmúlt években már megszokhatták!

ÚJDONSÁG PÁLYÁZAT  
Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője, a hajózás és 
vízi sportok szezonnyitó nagyrendezvénye, a Budapest Boat 
Show elkötelezett az innovációk támogatásában. Ennek 
jegyében 2023-ban is folytatja a tíz évvel ezelőtt indított 
Újdonság Pályázatot, amellyel a hajózáshoz kapcsolódó hazai 
és külföldi újdonságok és fejlesztések bemutatását kívánja 
segíteni. 

A Budapest Boat Show célja, hogy támogatást 
nyújtson a hazai és nemzetközi fejlesztéseknek, hogy 
bemutatkozhassanak a hazai közönségnek. Az Újdonság 
Pályázatra érkező anyagokat minden alkalommal 
újságírókból és hajós szakemberekből álló zsűri értékeli, 
hogy a látogatók a legkiemelkedőbb fejlesztésekkel 
találkozhassanak a kiállításon.

VIP EST  
A Budapest Boat Show keretein belül megrendezett 
exkluzív kiállítás megtekintés arra szolgál, hogy a 
kiállítók meghívhassák VIP vendégeiket egy kötetlen 
hangulatú estre, amely hagyományosan a kiállítás 
második napjának estéjén kerül megrendezésre a 
kiállítás hivatalos zárása után. 

VÍZI SPORTOK 
2023-ban is nagy hangsúlyt fektetünk a vízi sportokkal és 
ahhoz kapcsolódó felszerelésekkel és szolgáltatásokkal 
foglalkozó kiállítókra, hogy a látogatóink a 31. Budapest 
Boat Show-n is mindent megtaláljanak, ami a hajózáshoz 
és vízi sportokhoz kapcsolódik, legyen az legyen az 
sporteszköz, felszerelés, ruházat, kikötői, vagy charter 
szolgáltatás
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CSATLAKOZZON ÖN IS A HAJÓZÁS 
ÉS A VÍZI SPORTOK SZEZONNYITÓ 
NAGYRENDEZVÉNYÉHEZ, VÁRJUK 
JELENTKEZÉSÉT!

IDŐPONT
2023. február 23-26.

NYITVA TARTÁS
csütörtök–szombat: 10–18 óráig
vasárnap: 10–17 óráig

HELYSZÍN
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi  
és Kiállítási Központ G és F pavilon
H-1101 Budapest, Albertirsai út 10.

KEDVEZMÉNYES  
ELŐJELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2022. október 15.

VÉGSŐ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2023. január 31.

KIÁLLÍTÁSIGAZGATÓ
Tihanyi Klára
Telefon: +36-30/250-3677
E-mail:  
tihanyi.klara@hungexpo.hu

ÉRTÉKESÍTÉSI  
MANAGER
Horváth Brigitta
Telefon: +36-30/498-7580
E-mail:  
horvath.brigitta@hungexpo.hu

MARKETING 
MANAGER
Zolcsák Fanni 
Telefon: +36-30/239-9997
E-mail: zolcsak.fanni@hungexpo.hu

RÉSZVÉTELI DÍJAK

1 HAJÓ 2 HAJÓ 3 HAJÓ TOVÁBBI / DB KEDVEZMÉNYES ÁR 

6 m-ig 527 300 Ft 766 200 Ft 1 102 000 Ft 157 900 Ft
ELŐJELENTKEZÉSI

KEDVEZMÉNY 
2022. OKTÓBER 15-IG:

 -15% 
6-8 m-ig 732 600 Ft 1 074 300 Ft 1 424 200 Ft 240 100 Ft

8-10 m-ig 1 041 000 Ft 1 555 900 Ft 2 043 500 Ft 390 600 Ft

10 m fölötti 1 398 000 Ft 2 121 900 Ft 2 794 700 Ft 547 300 Ft

HELYDÍJ VAGY IGÉNYELT EXTRA TERÜLET HAJÓK BEMUTATÁSÁN FELÜL

Kedvezményes ár október 15-ig 22.200 Ft/m2

Ár október 16-tól 25.400 Ft/m2

BŐVEBB INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS

KAPCSOLAT
Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44.

E-mail: boatshow@hungexpo.hu
Web: www.boatshow.hu

Facebook: budapestboatshow
Instagram: budapestboatshow 


