MEGHÍVÓ
A HUNGEXPO Zrt. 3 új kiállítással bővítette portfólióját,
így októberben 5 kiállítás nyitja meg kapuit és várja az érdeklődőket.
Ezúton szeretnénk meghívni Önt az alábbi kiállításokra:
Két

nap

múlva,

október 11-én nyit a HUNGAROMED Egészségügyi és
Orvostechnológiai kiállítás, ahol 3 napon át felvonul az egészségügyi
szakma élvonala, 2.300 négyzetméteren 4 országból 97 kiállító
mutatja be termékeit, szolgáltatásait. Az első két nap a szakmáé, a
kiállítást nemzetközi szakmai konferenciák és díjmentes
kreditpontszerző továbbképzések kísérik. A szombat a nagyközönségé,
ezen a napon ingyenes egészségügyi szűrésekkel és tanácsadással
várjuk a látogatókat.

Bővebben: www.hungaromed.hu
Az október 12-14. között megrendezésre kerülő OTTHONDesign ősz
Otthonteremtési kiállítás és vásár fókuszában a lakásbelső áll. Az
elmúlt években megszokott színvonalú, a látogatók által már jól ismert,
a tavaszi CONSTRUMA csokor részeként hét éve sikeres OTTHONDesign
kiállítás tovább fejlesztve, új megoldásokkal indul útjára. 100 kiállító
kínálata, mini enteriőrök, kerekasztal beszélgetések és lakberendezési
tanácsadás is várja a látogatókat. A kiállítás nemzetköziségét mutatja,
hogy 5 országból érkeznek kiállítók, Románia pedig kollektív stand keretében 15
kiállítóval képviselteti magát a kiállításon. A 3 napos őszi rendezvény egyaránt
kihagyhatatlan a szakma és a lakberendezés iránt érdeklődő nagyközönség számára.
Bővebben: http://osz.otthon-design.hu
2018. október 17-19. között az AUTOMOTIVE HUNGARY 6.
Nemzetközi
járműipari
beszállítói
szakkiállítás
és
az
AUTÓTECHNIKA-AUTODIGA 27. Nemzetközi járműfenntartóipari szakkiállítás várja a szakembereket. A magyar és közép-keleteurópai járműipart bemutató komplex fórumon, az autógyártás teljes
spektruma jelen van, a formatervezéstől a gyártáson át a garázsiparig.
A 4 magyarországi autógyár mellett számos, a saját területén
meghatározó cég lesz jelen, 15 országból 236 kiállító jelezte részvételét.
A
kiállításcsokorra a tavalyihoz hasonlóan idén is 10 000 szakembert várunk. A színvonalas
programok közül külön kiemelnénk a nyitó napi „Innováció – az
autóipar hajtóereje” konferenciát az Innovációs és Technológia
Minisztérium szervezésében, valamint a Portfolio–MAGE Ipar 4.0
konferenciát, amire a második napon kerül sor. A kiállításcsokor a
színvonalas programok mellett kiváló lehetőséget nyújt a partneri
kapcsolatok bővítésére is, hiszen egy helyen követhető le a gyártó- és
fenntartó-ipar jövőjének összefonódása.
Bővebben: http://automotivexpo.hu/ és http://autotechnika.hungexpo.hu/
Az október 26–28. között kerül megrendezésre a BEAUTY & Style
Nemzetközi Szépségipari Kiállítás a szépségipar legnagyobb hazai
seregszemléje, amelyen az iparág három nagy területe - kozmetika,
fodrászat, kéz- és lábápolás - vonultatja fel innovációit és legjobb
termékeit a szakembereknek és a nagyközönségnek egyaránt. A
kiállítást, melyen 4 országból közel 60 kiállító több mint 100 márkája
vesz részt, izgalmas versenyek, bemutatók, látványos színpadi show-k,
valamint a szakembereknek és a nagyközönségnek szóló előadások kísérik.
Bővebben: http://beautyandstyle.hu/
Részvételi szándékát kérjük, jelezze a marketingasszisztens@hungexpo.hu
e-mail címen. Természetesen mindegyik kiállításunkra biztosítjuk a díjmentes
belépést Ön és kísérője részére!
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