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

Vásárterületi reklámfelületek
A kiállítási stand mellett számos eszköz áll 
rendelkezésre a kiállítók részére, 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! 
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Az Utazás kiállítás az ország legnagyobb tu-
risztikai kiállítása, mely megszólítja mind a 
szakembereket, mind pedig a nagyközön-
séget. A rendezvény nyitónapján kizárólag a 
szakemberek érkeznek, hogy üzleti kapcso-
lataikat ápolják, vagy új ismeretséget kösse-
nek és részt vegyenek a szakmai konferen-

ciákon. A kiállítás utolsó két napja, pedig a 
nagyközönségé, akik utazásokat foglalhat-
nak, megismerkedhetnek különböző or-
szágok kultúrájával, szokásaival, vagy meg-
ismerhetik a régiók, vagy egyes városok 
különlegességeit, látványosságait.

45. UTAZÁS KIÁLLÍTÁS

Belföldi díszvendég: BalatonBike365

A BalatonBike365 teljeskörű információt 
nyújt és szolgáltatásokat ajánl a Balatonon és 
környékén kerékpározni vágyók számára. A 
BalatonBike365 weboldal és applikáció a Ba-
laton turisztikai térségébe kalauzol bennün-
ket, méghozzá biciklivel, az év 365 napján. A 
desztináció turisztikai értékeinek bemutatá-
sán túl megkönnyíti az eligazodást és a ke-
resést a gazdag turisztikai kínálatot alkotó 
szolgáltatások és vonzerők között. Az 1000 
kilométernyi kijelölt és kitáblázott kerékpáros 
útvonalon, a különböző nehézségű 60 tema-
tikus túrán túl úticélokat, attrakciókat, szol-
gáltatókat ajánl, segíti a navigációt a terepen. 
A BalatonBike365 szolgáltatások körében a 
weboldal, az applikáció mellett, a kitáblázott 
túraútvonalak mentén fedett kerékpáros pi-
henőhelyek várják a bringásokat, továbbá 
készséges kollégák a 3 kerékpáros szolgálta-

Külföldi díszvendég: Madagaszkár

Madagaszkár, a világ egyik legértékesebb 
mega biológiai sokszínűség otthona. Az Indi-
ai-óceán és a Mozambiki-csatorna által körül-
vett sziget-kontinens lélegzetelállító tájakat 
egyesít, amelyek végtelenül sokféle vadvilág-
gal rendelkeznek. A bolygó állat- és növényvi-
lágának 5% -a csak Madagaszkáron található.

Bármi legyen is a vágya, a sziget népszerű 
minden megőrzött táj és kultúra szerelmese 
számára: ökoturizmus, madármegfigyelés, 
bálnanézés, túrázás, kitesurf, golf, búvárko-
dás és sporttevékenységek.

Ha egyedülálló utazást keres, Madagaszkár 
távol marad a nagyobb turisztikai áramlások-
tól, és tele van barátságos emberekkel.

tóközpontban Balatonfüreden, Balatonföld-
váron és Keszthelyen. Ezek tökéletesen fel-
szerelt eszközparkkal, teljeskörű kerékpáros 
szolgáltatásokkal várják a vendégeket.

A BalatonBike365 célja a balatoni kerékpáros 
útvonalak és egyéb szolgáltatások promo-
tálása és fejlesztése, ennek révén a tóparttól 
távolabb eső települések, szolgáltatók be-
kapcsolása a kerékpáros turizmus vérkerin-
gésébe.



Kulturális díszvendég:  
Liget Budapest Projekt

A 2011-ben indult Liget Budapest Projekt ma 
a kontinens legnagyobb léptékű, sokszoro-
san díjnyertes kulturális tartalmú városfej-
lesztési programja. Célja a budapesti, 100 
hektáros Városliget átfogó fejlesztése, amely 
magába foglalja a park zöldfelületének és 
rekreációs funkcióinak, valamint a Liget év-
százados intézményrendszerének megújítá-
sát és bővítését. A Városliget egy unikális, 200 
éves tradícióval bíró, múzeumokat és kiállí-
tóhelyeket, állatkertet, fürdőkomplexumot, 
jégpályát, cirkuszt, sportpályákat és játszóte-
reket magába foglaló városi park, amely szá-
mos kikapcsolódási lehetőséget nyújt az ide 
látogatóknak. E városrész a Liget Projektnek 

•  A legrangosabb és egyben 
legnagyobb hazai turisztikai kiállítás

•  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 
támogatottság, színes szakmai és 
nagyközönségi programok jellemzik

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

•  Országos médiakampány, DM 
kampány mozgósítja a látogatókat

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

„Nagy örömünkre szolgált, hogy Magyarország 
piacvezető turisztikai vásárán, a 2022. március 
3-6. között megrendezett 44. Utazás Kiállításon 
városunk is bemutatkozhatott. A standon lehető-
ségünk nyílt a szolnoki aktív turizmus népszerű-
sítésére, összhangban az esemény fő témájával. 
Az eseményt településmarketing szempontból 
eredményesnek ítéltük meg, így bízom benne, 
hogy 2023-ban ismét a kiállítók közt tudhatják a 
Tisza fővárosát.” 
ÖHLBAUM EMESE 
Szolnok Megyei Jogú Város  
Önkormányzata 

„Évek óta fontos partnerként kezelnek minket, 
ami nagyon jól esik! A szervezés mindig magas 
színvonalú, a belföld és a külföld összevonása is 
nagyon pozitív az Utazás kiállításon. Egy biztos: 
jövőre, ha tehetjük, akkor ismét ott a helyünk!” 
HORVÁTH ZOLTÁN 
Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM

„Marokkó 2012 óta vesz részt az Utazás kiállításon, 
a 2018-as évben pedig különleges jelenléttel, 
mint külföldi díszvendég. Az idei kiállítás szoká-
sához híven nagy élmény volt, hiszen számos 
magas színvonalú szakmai résztvevővel talál-
kozhattunk, és népszerűsíthettük úti célunkat a 
magyar piacon. Az Utazás kiállítás megfelelő hely 
a desztinációknak és a vállalkozásukat bővíteni 
kívánó turisztikai szakembereknek. Reméljük, 
hogy a következő kiállítás is sikeres lesz és egyre 
több látogatót vonz majd.” 
KARIM ABBASSI 
Marokkói Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal

Kiállítóink mondták rólunk:

100 
kiállító

(A Budapest Boat Show  
látogatóival együtt)

27.000 
összlátogató

2.200 
szakember

30 
ország

Amiért  
érdemes kiállítani 
2023-ban:

köszönhetően a hagyományokat szem előtt 
tartva, de 21. századi elvárásoknak megfelelő-
en újul meg, legyen szó a csaknem 120 éves 
Szépművészeti Múzeum impozáns épületé-
nek rekonstrukciójáról és modernizációjáról, 
vagy új épületek megvalósításáról, mint a 
2022 elején megnyílt és már számos nemzet-
közi díjjal elismert Magyar Zene Háza, a tavaly 
nyáron megnyílt Néprajzi Múzeum új, ikoni-
kus épülete, vagy a közeljövőben felépülő Új 
Nemzeti Galéria épülete. Az elmúlt két évben 
csaknem ötmillió látogató vette birtokba az 
új fejlesztéseket.



Egyidejű rendezvények

2023 FŐ TÉMA: FENNTARTHATÓ TURIZMUS

A rendezvény középpontjába a felelős tu-
rizmus került, hiszen az energiaválság kö-
vetkeztében a fenntartható üzemeltetés 
vált elsődlegessé, ami az ökológiai lábnyom 
csökkentését, a fenntarthatósági és társa-
dalmi felelősségvállalást is jelenti. 2023-ban 
az Utazás kiállításnak kiemelt szerepe lesz a 
fenntartható turizmus, mint új szakmai fela-
dat kialakításában, hiszen a megemelkedett 
energiaárak miatt a szállás helyeknek, ven-
dáglátóhelyeknek, attrak cióknak és egyéb 
turisztikai szolgáltatóknak a fenntartható 

Magyarország legnagyobb 
hajós találkozója, ahol egy 
helyen ismerheti meg a 
legfrissebb hajós innová-
ciókat és tekintheti meg a 
legexkluzívabb hajómár-
kák kínálatát! A kiállítás fő 
témája a dunai hajózási 
lehetőségek, amely a szín-
padon és a Programszige-
ten is fontos szerepet kap. 
Természetesen a Duna kö-
zéppontba állítása mellett 
a Budapest Boat Show a 
megújult környezetében is 
a hagyományokhoz hűen 
készül a látogatókra. Le-
gyen az vitorlás vagy mo-
torcsónak, hajó alkatrész 
vagy ruházati kiegészítő, 
mind jelen lesz a kiállítá-
son.

Magyarország elsőszámú 
turisztikai kiállításán, az 
Utazás kiállításon kétség-
telenül az egyik legjelentő-
sebb téma a lakókocsikat 
és lakóautókat felvonulta-
tó Karaván Szalon, amely 
2023-ban is várja a látoga-
tókat. A kiállítók nagyrésze 
maga is rendszeresen jár 
így utazni, így a rutinosab-
baknak ez egy éves talál-
kozóhely, azok, pedig akik 
most ismerkednek ezzel 
az utazási formával, remek 
lehetőség, hogy elsőkézből 
szerezzenek információkat 
tapasztaltabb utazóktól.

E-Bike Test&Show elő-
ször az Utazás kiállításon! 
Új attrakcióval gazdago-
dik 2023-ban az Utazás 
kiállítás, az E-Bike Test&S-
how-val! Az A pavilonban 
3000 négyzetméterű tesz-
tpálya várja a látogatókat, 
mely az Utazás kiállítás tel-
jes nyitvatartási idejében 
üzemel és ingyenesen ki-
próbálható. A pályához kb. 
100 db kipróbálható E-Bi-
ke-ot biztosítanak a kiállí-
tók, a teszteléshez bukósi-
sakot is adnak. Ráadásul az 
E-Bike Test&Show keretein 
belül a hazai márka képvi-
selők szinte teljes palettájá-
nak képviseletével vesznek 
részt a kiállításon.

üzemeltetéshez új energiahatékony beren-
dezésekre, intézkedésekre egyaránt szük-
sége lesz, hogy a jelen turisztikai helyzet 
következtében ezekre építve minél fenntart-
hatóbbá váljon.
Szem előtt kell tartanunk a jövőt, ezért vár-
juk azon szálláshelyek, attrakciók és egyéb 
turisztikai szolgáltatók jelentkezését, akik 
rendelkeznek a fenntartható turizmus hosz-
szú távú fellendítéséhez fejlesztésekkel, szol-
gáltatásokkal, amiket bemutatnának az erre 
fogé kony utazóknak. 

E-Bike Test&ShowBudapest Boat Show Karaván Szalon


