
Magyarországon először 1871-
ben rendeztek hivatalosan Orszá-
gos Vadászati Kiállítást, mely jel-
legét tekintve egy szakmai fórum 
volt a vadászok számára. Az első 
kiállítás százéves évfordulóján, 
1971-ben került sor Budapesten 
a Vadászati Világkiállításra, mely 
kimagasló programsorozatára 
nem volt példa a hasonló esemé-
nyek között. A nagyszabású ren-
dezvényre mintegy kétmillió je-
gyet váltottak, a látogatók közül 
a becslések szerint kétszázezren 
érkeztek a világ különböző pont-
jairól.

Eltelt 50 év… és az 1971-es világ-
kiállítás 50. évfordulója alkalmá-
ból Magyarország ismét világkiál-
lítást szervez. 

2021-ben, szeptember 25. és ok-
tóber 14. között az „Egy a Termé-
szettel” (One With Nature) Vadá-
szati és Természeti Világkiállítás 
központi programsorozata a HUN-
GEXPO Budapest Kongresszusi és 
Kiállítási Központ közel 75 ezer 

négyzetméteres, felújított terüle-
tén kerül megrendezésre. 
A világraszóló találkozó célja, 
hogy hazánk hitelesen és modern 
eszközökkel szemléltesse a fenn-
tartható természet megőrzést és 
természethasznosítást, valamint 
ezek rendkívüli fontosságát és 
szükségességét a hazai és nem-
zetközi nagyközönség számára 
a vad-, hal- és erdőgazdálkodás 
példáján keresztül, mely termé-
szetközeli ágazatok rengeteg vá-
lasszal rendelkeznek korunk kihí-
vásaira.

A központi kiállításon a nemzeti 
kincsnek számító vadászati világ-
rekordok mellett egy helyen jelen-
nek meg őseink legendái, a külön-
féle vadászati módok rejtelmei, a 
magyar vizek titok zatos világa, a 
természetes forrásból származó 
vad- és hal gasztronómiai különle-
gességek, valamint napjaink kor-
szerű természet használati meg-
oldásai, ötvözve a hagyományos 
eszközökkel és a meglévő, több 
évszázas tudással.

A rendezvény egyik központi ele-
me a Kárpát- medence 1000 éves 
történelmét felölelő bemutató, de 
emellett ugyancsak látványosnak 
ígérkezik a preparátor 12. nyílt 
európai preparátorbajnokság. 

A szervezők a családok minden 
generációját megszólítják. A ha-
gyományos vadászati módok pa-
vilonjában bel- és kültéri prog-
ramokra egyaránt sor kerül, a 
témák felhozatala pedig igen szí-
nes lesz, ugyanis az érdeklődők 
találkozhatnak sólymokkal, vizs-
lákkal, agarakkal, lovakkal, elöl-
töltő vadászpuskákkal és a többi 
között íjakkal is. 

A lovas és kutyás programok ter-
mészetesen nem csak a szakembe-
reknek, hanem az érdeklődő nagy-   
 közönségnek és a hobby állat-
tartóknak is szólnak majd.

FEHOVA PLUSZ  
2021. szeptember 30 – október 3.

A világkiállítás központi rendezvénye és a széles prog-
ramkínálata mellett kiemelt esemény lesz a FeHoVa 
PLUSZ, melyen szeptember 30 - október 3. között a 
vadászat, horgászat, erdészet és természetjárás téma 
mellett a lovas ágazatban, valamint a hobby és mun-
kakutyatartásban tevékenykedő cégek is felsorakoztat-
hatják termékeiket és szolgáltatásaikat a látogatóknak. 

A B és E pavilonokban megrendezésre kerülő FeHoVa 
PLUSZ, a minden év februárjában megvalósuló FeHo-
Va-hoz hasonlóan, lehetőséget teremt a kereskede-
lemre, a kiállítás témájához kapcsolódó felszerelések, 

dísztárgyak, berendezések, kiegészítők, ruházat, ete-
tőanyagok, eszközök, egyéb árucikkek eladására, szol-
gáltatások, vásárfiák értékesítésére.

A világkiállítás rendezője, az Egy a Természettel Non-
profit Kft. a Hungexpo-t bízta meg azzal, hogy megszer-
vezze a FeHoVa PLUSZ-t. Így kiállítóink és partnereink 
a kiállításon való részvételüket a megszokott keretek 
között, a FeHoVa csapat tagjaival egyeztethetik. 

A FeHoVa PLUSZ után, 2021. október 7-10. kö-
zött kerül megrendezésre a világkiállítás má-
sik kiemelt eseménye, az OMÉK – Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás, 

szintén a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és 
Kiállítási Központjának B és E pavilonjaiban. A 
rendezvényről bővebb információ: 

LEGYEN ÖN IS KIÁLLÍTÓJA 
ennek az egyedülálló rendezvénynek!

P L U S Z

FEHOVA
PLUSZ

HUNGEXPO Budapest  
Kongresszusi és Kiállítási Központ

2021.09.30–10.03.

A világkiállításról 
bővebb információ: 
onewithnature2021.org

A FeHoVa PLUSZ-ról bővebb információ itt olvasható: 
www.fehova.hu/fehova-plusz

www.omek.amc.hu

https://onewithnature2021.org/
http://www.fehova.hu/fehova-plusz
https://omek.amc.hu/


A pavilon  
- NEMZETKÖZI CSARNOK

C konferencia központ  
– SZAKMAI PROGRAMOK: 
konferenciák, vadbiológus 
kongresszus, CIC közgyűlés, 
vadvilág fórum és Innovációs 
Showroom

D pavilon - HAL, VÍZ ÉS EMBER

F pavilon - HAGYOMÁNYOS 
VADÁSZATI MÓDOK

G pavilon  
- TRÓFEAKIÁLLÍTÁS, 
VADÁSZAT A 21. SZÁZADBAN 
KIÁLLÍTÁS, VALAMINT 
12. NYÍLT EURÓPAI 
TAXIDERMIABAJNOKSÁG

H pavilon  
- KÖZPONTI MAGYAR KIÁLLÍTÁS

PASSAGE  
– GASZTRONÓMIAI BEMUTATÓK: 
vad- és halételek, látványkonyhák, 
bemutatók, streetfood

SZABADTERÜLET  
– A Kiállítási Központ  
szabadterén lovas, vadászkutya 
és fegyverbemutatók, kulturális 
programok, koncertek, előadások 
várják az érdeklődőket

KINCSEM PARK  
– lovas bemutatók, 
 versenyek

CSATLAKOZZON ÖN IS  
ehhez az egyedülálló eseményhez, 

legyen Ön is kiállító a vadászati és természeti világkiállítás  
kiemelt eseményén, a FeHoVa PLUSZ-on!

HUNGEXPO Zrt.,  
FeHoVa PLUSZ projekt 

KIÁLLÍTÁSIGAZGATÓ: 

Szilágyi Balázs
Telefon: +36-1/263-6090;  
+36-30/642-1406 
E-mail: szilagyi.balazs@hungexpo.hu

ÉRTÉKESÍTÉSI MENEDZSEREK: 

Feldmájer Máté
Telefon: +36-1/263-6125;  
+36-30/ 823-7845
E-mail: feldmajer.mate@hungexpo.hu 

Juhász Noémi
Telefon: +36-1/263-6058;  
+36-30/164-0207 
E-mail: juhasz.noemi@hungexpo.hu

MARKETING MENEDZSER:

Totth Fruzsina
Telefon: +36-1/263-6024
E-mail:  
totth.fruzsina@hungexpo.hu

2021. szeptember 30 – október 3.  
B, E pavilonok – FeHoVa PLUSZ 

(2021. október 7-10. között OMÉK – Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás)

  Egyedülálló lehetőség, hiszen 
50 éve nem volt világkiállítás 
Magyarországon vadászat és 
horgászat témában
  A cégek bemutathatják 
termékeiket és szolgáltatásaikat 
a hazai és a nemzetközi 
látogatók és a legfontosabb piaci 
szereplők, szövetségek számára
  Személyre szabott szolgáltatások 
segítik a kiállítók részvételének 
hatékonyságát
  A kiállítást széleskörű szakmai 
támogatottság, gazdag 

szakmai és nagyközönség 
programsorozat jellemzi

  Az ágazatok szakmai képviselőit 
és döntéshozóit magas színvonalú 
előadások, konferenciák, üzleti 
fórumok várják
  Országos és határokon átívelő 
médiakampány előzi meg a 
kiállítást
  A rendezvény lehetővé teszi 
a már meglévő ügyfelekkel, 
vevőkörrel történő 
kapcsolatépítést és új ügyfelek, 
vásárlók megszerzését

A kiállítók 2021. június 30-ig 
élhetnek EXTRA KEDVEZMÉNY- 
es ajánlatunkkal: akár 20%-os 
árengedménnyel foglalhatják 
le helyüket a 2022-es FeHo-
Va-ra, azok, akik részt vesz-
nek a 2021-es FeHoVa PLUSZ 
rendezvényen

MIÉRT ÉRDEMES KIÁLLÍTANI A FEHOVA PLUSZ-ON?: 

Regisztrációs és marketing díj:

FeHoVa PLUSZ
a B pavilonban való részvétel esetén

terület 2021. június 30-ig 
(Ft + ÁFA/m2)

2021. július 1-jétől
(Ft + ÁFA/m2)

12 m2 25 200 28 000

12 - 48 m2 21 600 24 000

48 – 120 m2 18 000 20 000

120 m2 felett 14 400 16 000

FeHoVa PLUSZ
az E pavilonban való részvétel esetén

terület 2021. június 30-ig 
(Ft + ÁFA/m2)

2021. július 1-jétől
(Ft + ÁFA/m2)

16 m2 31 500 35 000

16 - 64 m2 29 700 33 000

64 – 150 m2 26 100 29 000

150 m2 felett 22 500 25 000

Várjuk jelentkezését! 
Időpont:  
2021. SZEPTEMBER  30 – OKTÓBER 3. 

Nyitva tartás (tervezett):  
csütörtök – vasárnap 10:00 – 19:00

Helyszín:  
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási 
Központ, B és E pavilonok 
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

Kiállítóink számára meghirdetett  
kedvezményes jelentkezési határidő: 
2021. június 30.

Egyedi megjelenés:

Amennyiben teljesen egyedi megjelenést szeret-
ne vállalkozásának, elképzeléseinek megfelelően 
számos, árban, területnagyságban, elhelyezésben 
és kivitelezésben is egyedi megoldást kínálunk.

Az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításról bővebb információért, kérjük, látogasson el  
a https://onewithnature2021.org/ oldalra!

Az „Egy Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás programjai  
a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban

Levélcím: 1101 Budapest,  
Albertirsai út 10. 
Internet: www.fehova.hu  
E-mail: fehova@hungexpo.hu 

Helydíjak:

RÉSZVÉTELI DÍJAK:

  Főkiállító részére:  
80.000 Ft + ÁFA

  Társkiállító részére:  
65.000 FT + ÁFA

A táblázatokban szereplő árak nem 
tartalmazzák az ÁFA-t, a regisztrációs 
és marketing díjat, valamint az egyéb 
szolgáltatások díjait.

Kiemelt média partner:

TEMATIKA:  
fegyver, horgászat, vadászat,  
erdészet, lósport, hobby  
és munkakutyatartás 

https://onewithnature2021.org/

