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10. Nemzetközi ipari szakkiállítás



IPAR NAPJAI  
Nemzetközi ipari szakkiállítás 
- Magyarország legjelentősebb üzleti találkozója az iparban  
májusban a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és  
Kiállítási Központban.

TÁRSRENDEZVÉNY:  
AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi járműipari  
beszállítói szakkiállítás

VISSZATEKINTÉS – 2022.

2022-ben már a 9. IPAR NAPJAI és  
15. MACH-TECH kiállítást rendeztük, ahol a hazai 
és nemzetközi ipar világmárkái, piacvezetői, kis- 
és középvállalkozásai mutatták be termékeiket, 
szolgáltatásaikat, egyedi megoldásaikat, fejlesztéseiket. 
Az ipari kiállítási csokor társrendezvénye a járműipari 
beszállítók és fenntartók hazai kiállítása, a  
10. AUTOMOTIVE HUNGARY ezúttal is képet adott 
a magyarországi autógyártás piaci szereplőiről, 
innovációiról, egyben olyan fórum volt, ahol az 
iparág számos hazai és nemzetközi beszállítója és 
szolgáltatója találkozhatott. 

Magyarország legnagyobb üzleti-ipari találkozóján 
15 ország több mint 400 kiállítója mutatta be 
személyesen termékeit és fejlesztéseit közel  
15 000 szakmai látogatónak a HUNGEXPO Budapest 
Kongresszusi és Kiállítási Központban. 
A rendezvény fővédnöke Dr. Palkovics László, 
innovációs és technológiai miniszter volt.
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2022-ben 14 600 SZAKMAI LÁTOGATÓ jött el a rendezvényre.

LÁTOGATÓINKRÓL (2022.)

56% gyártó 

29% szolgáltató 

15% forgalmazó

CÉGÜK TEVÉKENYSÉGI  
KÖRÉT TEKINTVE  
(több válasz is adható volt):18% első számú döntéshozó 

27% részt vesz a döntésekben 

22%  tanácsadóként vesz részt  
a döntésekben 

33%  nem vesz részt a döntéshozatalban 

DÖNTÉSI JOGKÖRÜKET TEKINTVE:

KÉPVISELT IPARÁGUKAT  
TEKINTVE (TOP 5):
 
16% gépipar

13% fémfeldolgozás

10% járműipar

7% ipari termelőüzem

5% elektronika

ELSŐDLEGES ÉRDEKLŐDÉSI 
KÖRÜKET TEKINTVE (TOP 5):

16% fémmegmunkálás

11% gyártásautomatizálás

11% robotika

7% 3D nyomtatás

5%  INDUSTRIAUTOMATION 
(elektronika, elektro-
technika, automatizálás) 

LÁTOGATÁSUK CÉLJA ELSŐDLEGESEN  
(TOP 5 – TÖBB LEHETŐSÉG VOLT 
JELÖLHETŐ):

22% újítások, innovációk iránti érdeklődés 

19% piaci információk gyűjtése

19%  új üzleti kapcsolatok kiépítése, üzletkötés

18% meglévő üzleti kapcsolatok ápolása

10%  előadások, szakmai programok  
megtekintése



•    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 

•    Személyre szabott szolgáltatások segítik részvételének 
hatékonyságát

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

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

•    Országos és határokon átívelő médiakampány, DM 
kampány mozgósítja a látogatókat

•    Előreláthatólag 500 kiállító és 4 000 cégtől érkező, 
minimum 30 iparágat képviselő 15 000 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

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

2023. május 16-19. között kerül újra megrendezésre az IPAR NAPJAI Nemzetközi ipari szakkiállítás  
a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. 
Egyidejű rendezvény: AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás

AMIÉRT ÉRDEMES KIÁLLÍTANI 2023-BAN:

•    Mérnök kamarai konferenciák és szakmai továbbképzések (BPMK)

•    Hegesztéstechnikai továbbképzések, gyakorlati bemutatók

•    Színvonalas kiállítói előadások, workshopok

•    Munkavédelmi konferencia és divatbemutató

•    Műanyagipari konferencia (MMSZ)

•    Techtogether Automotive Hungary mérnökverseny (autopro.hu) 

    Kiemelt orvostechnikai szekció

•    Egyetemek utcája

•    Portfolio-MAGE Járműipar 2023 konferencia

•    Akkumulátorral és hidrogénmeghajtással kapcsolatos előadások, 
bemutatók 

TERVEZETT PROGRAMOK  
A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT:

•    Kiállítói bankett (2023. május 16., 18 óra) – kiállítóinkat zenével és svéd 
asztalos vacsorával várjuk egy baráti beszélgetésre a rendezvény első 
napján, 18 órai kezdettel

•    NAGYDÍJ pályázat – újdonság: közönségdíj

•    Átfogó, részletes online kiállítói lista a honlapon 

•    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)

IPAR NAPJAI Nemzetközi ipari szakkiállítás

•    INDUSTRIAUTOMATION – folyamatautomatizálás, 
biztonságtechnika, ipari elektronika, elektrotechnika, 
ipari épületautomatizálás, rendszer-integráció, mér-
nöki tevékenyégek

•    FLUIDTECH - pneumatika, hidraulika, szivattyúk, 
kompresszorok, tömítéstechnika

•    SUBCON - beszállítóipar

•    MACH&WELD – gépgyártás-technológia, hegesztés-
technika

•    3D nyomtatás

•    CHEMTECH - vegyipar, műanyagipar, gumiipar

•    LOGEXPO - ipari logisztika, anyagmozgatás, raktáro-
zás, szállítás, szállítmányozás, vezeték nélküli szállító-
rendszerek

•    ENERGEXPO - energetika, energiagazdálkodás

•    VÉDŐHÁLÓ Budapest - munkavédelem, tűzvédelem, 
biztonságvédelem

•    Ipari környezetvédelem

•    Kibervédelem, adatvédelem

•    További ipari szolgáltatások – orvosi műszerek

•    Távközlés, telekommunikáció, 5G hálózatok

•    Kutatás + fejlesztés, innováció

•    Szakmai szövetségek, szervezetek

•    Oktatási intézmények

•    Pénzügyi szolgáltatók

•    Szaklapok, kiadók

•    HR szolgáltatók

TEMATIKA: 

ÚJDONSÁGOK, KIEMELT SZOLGÁLTATÁSOK 
KIÁLLÍTÓINK RÉSZÉRE:

SZAKMAI PARTNEREK:

•    Budapesti és Pest Megyei Mérnök Kamara (BPMK)

•    Gépipari Tudományos Egyesület (GTE)

•    Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM)

•    Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati  
Egyesülés (MHtE)

•    Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Egyesülete 
(MAJOSZ)

•    Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK)

•    Autopro.hu



REGISZTRÁCIÓS ÉS MARKETING DÍJ: 

Főkiállító részére:  
102 000 Ft+ÁFA 

Társkiállító részére:  
83 000 Ft+ÁFA 
(A társkiállítók bejelentése kötelező!)

Időpont:  
2023. május 16-19.

Nyitvatartás: 
2023. május 16-18. (kedd-csütörtök):  
10-17 óráig
2023. május 19. (péntek):  
10-16 óráig

Helyszín:  
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi  
és Kiállítási Központ

2022. október 31-ig 2022. november 1-től 
2023. február 28-ig 2023. március 1-jétől

40 000 Ft/m2 46 000 Ft/m2 51 000 Ft/m2

Kiállítóink számára meghirdetett kedvezményes jelentkezési határidők:
2022. október 31. és 2023. február 28.

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

HELYDÍJAK:

RÉSZVÉTELI DÍJAK:

AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás
A kiállítás több, mint 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 a 
járműgyártás valamennyi hazai és nemzetközi beszállítója és szolgáltatója számára olyan fórum, ahol a 
vállalatok kihasználhatják az iparágak közötti szinergiát, hogy ezzel megőrizzék, erősítsék a beszállítói 
láncban megszerzett pozíciójukat, esetleg új szereplőként lépjenek be erre a piacra.

Egyidejű rendezvény: 

KIÁLLÍTÁSIGAZGATÓ
MÁRKI ENIKŐ
Telefon: +36-30/948-5129
E-mail: marki.eniko@hungexpo.hu

MARKETING MENEDZSER
TOTTH FRUZSINA
E-mail: totth.fruzsina@hungexpo.hu 

Bővebb információ, jelentkezés: HUNGEXPO Zrt., IPAR NAPJAI csapat

Egyedi megjelenés:
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!

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

JUHÁSZ NOÉMI
Telefon: +36-30/164-0207
E-mail:  
juhasz.noemi@hungexpo.hu

KISS RENÁTA
Telefon: +36-30/823-7857
E-mail:  
kiss.renata@hungexpo.hu

NYEGRUCZ ANETTE
Telefon: +36-30/961-1635
E-mail:  
nyegrucz.anette@hungexpo.hu

SZABÓ JÁZMIN
Telefon: +36-30/823-7862
E-mail:  
szabo.jazmin2@hungexpo.hu

ÉRTÉKESÍTÉSI MENEDZSEREK:

www.iparnapjai.hu •    facebook.com/iparnapjai • hu.linkedin.com/showcase/industry-days-2016

http://www.iparnapjai.hu
https://www.facebook.com/iparnapjai
https://hu.linkedin.com/showcase/industry-days-2016

