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Amiért érdemes  
kiállítani 2023-ban:
•  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

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 kap-
csolataikat ápolják, vagy új ismeretséget 
kössenek és részt vegyenek a szakmai kon-

ferenciákon. A kiállítás utolsó két napja, 
pedig a nagyközönségé, akik utazásokat 
foglalhatnak, megismerkedhetnek külön-
böző országok kultúrájával, szokásaival, vagy 
megismerhetik a régiók, vagy egyes városok 
különlegességeit, látványosságait.

45. UTAZÁS KIÁLLÍTÁS

A 2022-es Utazás kiállításon  
bemutatkozott desztinációk 

KÜLFÖLD
Algéria, Ciprus, Dominika, Egyiptom, 
Etiópia, Grúzia, Horvátország, India, 
Indonézia, Irán, Katar, Kazahsztán, 
Kirgizisztán, Lengyelország, Marokkó, 
Málta, Spanyolország, Szenegál, Szlovákia, 
Tanzánia, Tunézia, Üzbegisztán, Zanzibár.

BELFÖLD
Csongrád- Csanád megye, Fertőd, 
Harkány, Komárom, Muravidék, Sopron, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 
Szigetköz, Szolnok, Veszprém-Balaton 
2023 Európa Kulturális Fővárosa, Villány. 



„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 kiállítá-
son, a 2018-as évben pedig különleges jelenléttel, 
mint külföldi díszvendég. Az idei kiállítás szo-
kásához 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:

A rendezvény középpontjába a 
felelős turizmus került, hiszen 
az energiaválság következtében 
a fenntartható üzemeltetés vált 
elsődlegessé, ami az ökológiai 
lábnyom csökkentését, a fenn-
tarthatósági és társadalmi felelős-
ségvállalást is jelenti. 2023-ban az 
Utazás kiállításnak kiemelt szere-
pe lesz a fenntartható turizmus, 
mint új szakmai feladat kialakí-
tásában, hiszen a megemelke-
dett energiaárak miatt a szállás-
helyeknek, vendáglátóhelyeknek, 
attrak cióknak és egyéb turisztikai 
szolgáltatóknak a fenntartható 
üzemeltetéshez új energiahaté-
kony berendezésekre, intézke-
désekre egyaránt szüksége lesz, 
hogy a jelen turisztikai helyzet kö-
vetkeztében ezekre építve minél 
fenntarthatóbbá váljon.
Szem előtt kell tartanunk a jövőt, 
ezért várjuk azon szálláshelyek, 
attrakciók és egyéb turisztikai 
szolgáltatók jelentkezését, akik 
rendelkeznek a fenntartható tu-
rizmus hosszú távú fellendítésé-
hez fejlesztésekkel, szolgáltatá-
sokkal, amiket bemutatnának az 
erre fogé kony utazóknak. 

2023 FŐ TÉMA:  
FENNTARTHATÓ TURIZMUS

(A Budapest Boat Show  
látogatóival együtt)

27.000 
összlátogató

2.200 
szakember

100 
kiállító

30 
ország



Magyarország legnagyobb 
hajós találkozója, ahol egy 
helyen ismerheti meg a leg-
frissebb hajós innovációkat 
és tekintheti meg a legexk-
luzívabb hajómárkák kíná-
latát! A kiállítás fő témája 
a dunai hajózási lehetősé-
gek, amely a színpadon és 
a Programszigeten is fontos 
szerepet kap. Természete-
sen a Duna középpontba 
állítása mellett a Budapest 
Boat Show a megújult kör-
nyezetében is a hagyomá-
nyokhoz hűen készül a láto-
gatókra. Legyen az vitorlás 
vagy motorcsónak, hajó al-
katrész vagy ruházati kiegé-
szítő, mind jelen lesz a kiál-
lításon.

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 le-
hetőség, hogy elsőkézből 
szerezzenek információkat 
tapasztaltabb utazóktól.

Az évszak legnagyobb es-
küvői ruha és karikagyűrű 
választékát tekinthetik meg 
az érdeklődők a Közép Eu-
rópai Esküvő Kiállításon! A 
legjobb esküvői szolgálta-
tók várják, hogy segíthesse-
nek az esküvőszervezéstől a 
nászútig mindenben. 

Egyidejű rendezvények

2023-ban tervezett 
többcsatornás  
kommunikáció
Országos médiakampány
-   A szaksajtóban
-   Rádiócsatornákon
-   Vezető online 

hírportálokon, 
hírlevelekben 

-   Üzleti, gazdasági és 
életmód magazinokban 

-   Óriásplakátokon

Tervezett  
programok
-Egészségturisztikai konferencia  
-Blogger Corner 
-Afrika Expo 
-Járatlan Utakon Fesztivál 
- Színvonalas, kiállítói előadások, 
workshopok, kerekasztal beszélgetések

- Szakmai partnerek által szervezett 
konferenciák, továbbképzések

Partnereink:
Turizmus Kft 

Magyar Utazási Irodák  
Szövetsége 

Hungary Card 



IDŐPONT
2023. február 23-26. 

NYITVATARTÁS
csütörtök–szombat: 10–18 óráig,
vasárnap: 10–17 óráig.

HELYSZÍN
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és 
Kiállítási Központ E és D pavilon
H-1101 Budapest, Albertirsait út 10.

 

KEDVEZMÉNYES 
ELŐJELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2022. október 15.

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! 



TIHANYI Klára 
Kiállításigazgató
Tel.: +36 30 250 3677
E-mail: tihanyi.klara@hungexpo.hu

ZOLCSÁK Fanni 
Marketing menedzser
Tel.: +36 30 239 9997
E-mail: zolcsak.fanni@hungexpo.hu

PÁL Tünde
Értékesítési menedzser 
Tel.: +36 30 823 7858
E-mail: pal.tunde@hungexpo.hu

NYEGRUCZ Anette 
Értékesítési menedzser
Tel.: +36 30 961 1635
E-mail: nyegrucz.anette@hungexpo.hu 

KAPCSOLAT
Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44.
E-mail: utazas@hungexpo.hu
Web: www.utazas.hungexpo.hu

Facebook: facebook.com/utazaskiallitas/
Instagram: utazaskiallitas

Végső jelentkezési határidő : 2023. január 31.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS


