A technológia
az átalakuláshoz itt van.

LÁTOGATÓKRÓL

IPAR NAPJAI ÉS MACH-TECH
SZAKKIÁLLÍTÁSOK
2022 májusában a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban Magyarország legjelentősebb üzleti találkozója az iparban.

2022-ben 15 éves a MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-technológiai
és hegesztéstechnikai szakkiállítás és 9 éve szervezzük
megújult formában az IPAR NAPJAI Nemzetközi ipari szakkiállítást!

2019-ben 19.000 SZAKMAI LÁTOGATÓ jött el a rendezvényre
(13%-kal több, mint 2017-ben)
KÉPVISELT IPARÁGUKAT TEKINTVE

18%

FÉMFELDOLGOZÁS

ÜNNEPELJEN VELÜNK ÖN IS!

16%

GÉPIPAR

11%

JÁRMŰIPAR

VISSZATEKINTÉS – 2019.:

5%

IPAR TERMELÉS

4%

ELEKTRONIKA

Az elmúlt évtized legnagyobb ipari rendezvénye zárta kapuit 2019.
május 17-én a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban!
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PAVILON
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LÁTOGATÓ

A rendezvény iránt óriási volt az érdeklődés, 20 ország 562 vállalata foglalta le helyét a Budapesti Vásárközpontban, melyek közül 170 külföldi üzletági szereplő. A kiállítás-együttes sikerességére való tekintettel, újabb pavilon került megnyitásra, így 2019-ben már a D pavilont is megtöltötték a kiállítók az A, a G
és az F pavilon mellett, hogy a látogatók ténylegesen átfogó képet kapjanak az ipari ágazatok jelenlegi
kínálatáról, lehetőségeiről, jövőbeni fejlesztéseiről. Az 562 cég 2019-ben összesen 1100 tonnányi gépet
hozott a Hungexpo négy kiállítási csarnokába. Az eseményre 19.016 látogató érkezett, akiket 3.089 kiállítói résztvevő fogadott.

CÉGÜK TEVÉKENYSÉGI KÖRÉT TEKINTVE:

(összesen 30 iparágat képviselnek, melyből a top 5):

49% gyártó
25% szolgáltató
13% forgalmazó
5% ipari termelő
8% egyéb

MÉG TÖBB KIÁLLÍTÓVAL
SZERETNÉNEK TALÁLKOZNI AZ ALÁBBI
TÉMAKÖRÖKBŐL (top 5):

10%

ELEKTRONIKA
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FÉMMEGMUNKÁLÁS
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MŰANYAGIPAR

6%

IPARI AUTOMATIZÁLÁS, IPAR 4.0

4%

GÉPGYÁRTÁS, GYÁRTÓSOROK

LÁTOGATÁSUK CÉLJA ELSŐDLEGESEN

ELSŐDLEGES ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÜKET
TEKINTVE (TOP 5):

17%

MACH-TECH

13%

INDUSTRIAUTOMATION (elektronika,

11%

SUBCON

8%

FLUIDTECH

7%

LOGEXPO (ipari logisztika,

(gépgyártás, hegesztéstechnika)

elektrotechnika, automatizálás)

(beszállítóipar)

(fluidtechnika, pneumatika, hidraulika)

szállítmányozás, raktártechnika)

(top 5 – több lehetőség volt jelölhető)

15. Nemzetközi gépgyártás-technológiai
és hegesztéstechnikai szakkiállítás

IPAR NAPJAI
9. Nemzetközi ipari szakkiállítás

59%

újítások, innovációk iránti érdeklődés gépipar

45%

meglévő üzleti kapcsolatok ápolása

41%

piaci információk gyűjtése

30%

új üzleti kapcsolatok kiépítése, üzletkötés

12%

előadások, szakmai programok megtekintése

97% ajánlja
a rendezvény
megtekintését és

91% ajánlja
a kiállítóként való
részvételt

2022. május 10–13.
40 országból
érkeztek a kiállításra

Fotó: Palkó György

66%

első számú
döntéshozó vagy részt
vesz a döntéshozatalban

33%-a

A látogatók
hozott konkrét üzleti
döntést a kiállításon vagy
befolyásolta a döntését a
részvétel

A látogatók átlagosan

a látogatók

5,3 órát

87%-a tervezi,

töltöttek el a kiállításegyüttesen

hogy ellátogat a
következő
kiállításra is

2022. MÁJUS 10-13.
KÖZÖTT KERÜL ÚJRA
MEGRENDEZÉSRE
a MACH-TECH Nemzetközi gépgyártástechnológiai és hegesztéstechnikai
szakkiállítás, valamint az IPAR NAPJAI
Nemzetközi ipari szakkiállítás a HUNGEXPO
Budapest Kongresszusi és Kiállítási
Központban.
Egyidejű rendezvény:
AUTOMOTIVE HUNGARY
Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás
A következő májusban ismét felvonul az ipar
összes ágazata, annak érdekében, hogy a
kiállítók és a látogatók első kézből adjanak
és kapjanak információt a szakmai trendekről,
valamint, hogy a résztvevők kihasználhassák
az iparágak között lévő szinergiákat.

TERVEZETT PROGRAMOK:
Ipar 4.0 konferencia
(Innovációs és Technológiai Minisztérium)
Beszállítói Fórum
Színvonalas kiállítói előadások,
workshopok
Szakmai partnerek által szervezett
konferenciák, továbbképzések
Techtogether diákverseny

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

AMIÉRT ÉRDEMES
KIÁLLÍTANI 2022-BEN:
A legrangosabb hazai és a régióban
meghatározó ipari szakkiállítás-együttes
Bemutathatja termékeit, szolgáltatásait a
hazai és a nemzetközi szakmai látogatók és a
legfontosabb piaci szereplők számára

Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos
Egyesülete (MAJOSZ)
Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézet (SZTAKI)
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
(DUIHK)
Autopro.hu

Személyre szabott szolgáltatások segítik
részvételének hatékonyságát

Budapester Zeitung

A rendezvényt széleskörű szakmai és állami
támogatottság, gazdag szakmai program
jellemzi

ElektroInstallateur

Az iparágak képviselőit és döntéshozóit magas
színvonalú előadások, konferenciák, üzleti
fórumok várják

Kiállítóink érdekeit és kéréseit, valamint a nemzetközi trendeket és járványügyi változásokat
figyelembe véve, számos újdonság bevezetését
tervezzük, melyek mindegyike a kiállítók és a
partnerek kényelmét és az eddigieknél sikeresebb, egészségügyileg biztonságosabb kiállítási
részvételét szolgálják:
VIRTUÁLIS KIEGÉSZÍTÉS
- HIBRID KIÁLLÍTÁS
A hagyományos, fizikai térben megvalósuló kiállítás mellett csatlakozhatnak kiállítóink és látogatóink virtuálisan is az eseményhez, mivel a helyszíni
kiállítást virtuális kiegészítéssel bővítjük.
Éljen Ön is a lehetőséggel! Ne csak fizikailag
vegyen részt a rendezvényen, legyen jelen a digitális térben is!

További kiemelt szolgáltatások:
kiállítói bankett (2022. május 11., 18 óra) –
kiállítóinkat zenével és svéd asztalos vacsorával várjuk egy baráti beszélgetésre a rendezvény második napján, 18 órai kezdettel
NAGYDÍJ pályázat (külön IPAR 4.0 szekcióval)
Átfogó, részletes online kiállítói lista
a honlapon
Magas színvonalon összeállított és kivitelezett,
nyomtatott látogatói kalauz (min. 5.000 db)
Online szolgáltatás-rendelési
és fizetési lehetőség
Ingyenes wifi hozzáférés (terület függvényében növekvő számú eszközre)
Egyedi, kiállítóra szabható online felületek újdonságbemutatóval
Online partnertalálkozó
(előzetes tárgyalás-egyeztetések)
Új applikáció

MEGÚJULT KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT
– REVITALIZÁCIÓS PROGRAM
A Hungexpo teljes területe megújult. Új fogadócsarnok épült, a régi pavilonok
felújításra kerültek, valamint egy korszerű, a legmodernebb technikával felszerelt kongresszusi
központ is létrejött. Ezzel a HUNGEXPO Budapest
Kongresszusi és Kiállítás Központ elmúlt 50 évének legjelentősebb fejlesztési programja valósult
meg.

Elektronet
Fastener
Gyártástrend
Index.hu
Industry Europe

Előreláthatólag 500 kiállító és 4000 cégtől
érkező, minimum 30 iparágat képviselő
20.000 szakmai látogató, azaz potenciális
üzleti partner lesz jelen a CEE régióból, akik
egy helyen, egy időben kíváncsiak a piac
kínálatára, résztvevőire, a megjelenő ágazatok
nyújtotta lehetőségekre, a legújabb trendekre
és innovációkra

Magyar Elektronika

InfoRádió
Műszaki Kiadványok
Műszaki Magazin
Műszeroldal.hu
NewTechnology
Polimerek
TechMonitor
Totalcar.hu
Transpack

Regisztrációs
és marketing díj:

Főkiállító részére

Társkiállító részére*

85.000 Ft+ÁFA

69.000 Ft+ÁFA
*A társkiállítók bejelentése kötelező!

Helydíjak:

2021. október 31-ig

2021. november 1-től

39.500 Ft+ÁFA/m2

44.000 Ft+ÁFA/m2

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

KIÁLLÍTÓINK SZÁMÁRA MEGHIRDETETT
KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. OKTÓBER 31.
Egyedi megjelenés:

Vásárterületi reklámfelületek:

Amennyiben teljesen egyedi megjelenést szeretne vállalatának, elképzeléseinek megfelelően számos, árban, területnagyságban, elhelyezésben és
kivitelezésben is egyedi megoldást kínálunk.
Bővebb információért írjon az
iparnapjai@hungexpo.hu e-mail címre!

A kiállítási stand mellett számos eszköz áll rendelkezésre a kiállítók számára, melyek közül kiválaszthatják a számukra leginkább megfelelőt,
hogy hangsúlyosabbá tegyék megjelenésüket.
Részvételének sikeressége érdekében használja
ki a Kiállítási Központ területén lévő reklámlehetőségeket! Kérjen ajánlatot kollégáinktól!

AUTOMOTIVE HUNGARY

TEMATIKA

Fotó: Palkó György

MACH-TECH

IPAR NAPJAI

Nemzetközi gépgyártás-technológiai
és hegesztéstechnikai szakkiállítás

Nemzetközi ipari 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 - A fém- és műanyaghegesztés
anyagai, berendezései és eszközei
Ipari anyagvizsgálat módszerei, berendezései
és eszközei
Szerszám- és készülékgyártás
Gépkarbantartás és diagnosztika eszközei és
módszerei
Minőségbiztosítás, méréstechnika
Szoftverek a gépiparban
Ipari tisztítástechnika
SUBCON - beszállítóipar, fémmegmunkálás

RÉSZVÉTELI DÍJAK

Egyidejű rendezvény:

CNC.hu

Országos és határokon átívelő médiakampány,
DM kampány mozgósítja a látogatókat

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

ÚJDONSÁGOK, KIEMELT
SZOLGÁLTATÁSOK
KIÁLLÍTÓINK RÉSZÉRE:

INDUSTRIAUTOMATION – gyártás- és
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
VÉDŐHÁLÓ Budapest - munkavédelem,
tűzvédelem, biztonságvédelem
Ipari környezetvédelem
Kibervédelem, adatvédelem

Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás

Időpont: 2021. május 10-13.

A kiállítás közel egy évtizede azzal a céllal jött
létre, hogy a magyar és regionális járműipar
szakmai szereplői, a magyar autógyártóktól
kezdve a beszállítókon át a kis- és középvállalkozásokig, találkozhassanak egymással.
Az évek során egyre több magyar és külföldi
cég érdeklődött az AUTOMOTIVE HUNGARY-n
történő részvétel iránt, egyre erősebb lett a
szakmai támogatottsága, színvonalasabb a
programkínálata. A rendezvény kiváló terepe
a járműgyártók és partnereik, a beszállítók és
alvállalkozóik, a forgalmazók és szolgáltatók találkozásának.

Nyitvatartás:
2022. május 10-12. (kedd-csütörtök): 10-17 óráig
2022. május 13. (péntek): 10-16 óráig
Helyszín: HUNGEXPO Budapest
Kongresszusi és Kiállítási Központ
KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI
HATÁRIDŐ: 2021. október 31.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS:
HUNGEXPO ZRT., IPAR NAPJAI ÉS MACH-TECH CSAPAT
Kiállítási igazgató
MÁRKI Enikő
Telefon: +36-1/263-6049; +36-30/948-5129
E-mail: marki.eniko@hungexpo.hu

Értékesítési menedzserek:

Marketing menedzser

KISS Renáta
Telefon: +36-1/263-6023; +36-30/823-7857
E-mail: kiss.renata@hungexpo.hu

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

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

SZABÓ Jázmin
Telefon: +36-1/263-6162; +36-30/823-7862
E-mail: szabo.jazmin2@hungexpo.hu
NYEGRUCZ Anette
Telefon: +36-30/961-1635
E-mail: nyegrucz.anette@hungexpo.hu

