Agrárkultúra van.

2023. január 25-28.

A HAZAI AGRÁRIUM
LEGJELENTŐSEBB
SZAKKIÁLLÍTÁSA

Az AGROmashEXPO 41. alkalommal várja az agrár szektor képviselőit
az ország legjelentősebb szakmai találkozópontján.
A 2022-es AGROmashEXPO kiállítási területének nagysága a világjárvány miatt
ugyan eltért a megszokottól, színvonalát
továbbra is megőrizte. Bebizonyosodott,
hogy a személyes üzletkötést, kapcsolatépítést nem pótolhatja a virtuális tér, ami
az agráriumra még inkább igaz.
Az AGROmashEXPO tökéletes fórum a
mezőgépek, a precíziós gazdálkodás
digitális megoldásai, az input anyagok
és eszközök gyakorlati megismerésére,
a szakma újdonságainak megosztására.
Az AGROmashEXPO 2023-ban ismét az
AgrárgépShow-val közösen kerül
megrendezésre,
így
látogatóinkat
hatalmas kínálat várja majd a kibővült
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és
Kiállítási Központ területén.

Most még nagyobb szükség van az
összetartásra és a közös eszmecserére, hiszen közös érdekünk a hazai
agrárium támogatása.
A HUNGEXPO Zrt. mindig kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a magyar mezőgazdaság szereplőinek helyet teremtsen
a bemutatkozásra, a szakmai fórumokon
való részvételre, tudásátadásra, üzletkötésre.
Ez 2023-ban sem lesz másként,
januárban ismét várja a hazai agrár
cégek legjavát az AGROmashEXPO
és AgrárgépShow!

Legyen részese Ön is a magyar mezőgazdaság legjelentősebb
eseményének, jelentkezzen kiállítónak az AGROmashEXPO és
AgrárgépShow szakkiállításra!
2023. január 25-28.

TEMATIKA:
 ezőgazdasági gépek, felszerelések
M
és létesítmények
Állattartás eszközei, állattartó létesítmények
Mezőgazdasági létesítmények
Erdészet és erdészeti gépek
Vetőmagvak és egyéb szaporító
anyagok
Vegyipari termékek

 grárelektronika, méréstechnika,
A
diagnosztika, automatizálás
Agrár környezetvédelem
Munkavédelem, munkaruházat
Mezőgazdasági szolgáltatások
Agrár-környezetgazdálkodás
és vidékfejlesztés
Szőlészet és Pincészet
Magyar Kert

AGROMASHEXPO

AGROMASHEXPO

2022

+ AGRÁRGÉPSHOW

LÁTOGATÓK

LÁTOGATÓK

16.000 szakember
26 országból
75% döntéshozó

44.200 szakember
62 országból
45% döntéshozó

KIÁLLÍTÓK

KIÁLLÍTÓK

205 kiállító
13 országból
14% külföldi vagy multinacionális
19.000 m2 kiállítási terület

280 kiállító
13 országból
20% külföldi vagy multinacionális
33.600 m2 kiállítási terület

LÁTOGATÓK TEVÉKENYSÉGI KÖRE

58% Növénytermesztés

6% Kereskedelem

15% Állatenyésztés

 % Közigazgatás,
4
oktatás, marketing

5% Borászat
5% Kertészet
 % Mezőgazdasági
2
intézmények,
szakmai szervezetek

2020

5% Egyéb

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍJ
2023-ban ismét keressük a leginnovatívabb termék
fejlesztési megoldásokat. A már hagyománnyá vált
versenyen hazai és nemzetközi termékek is meg
mérettetésre kerülnek digitalizáció, gépesítés, valamint
input/szolgáltatás kategóriákban.
Az AGROmashEXPO és AgrárgépShow 2023
valamennyi kiállítója pályázhat azon termékeivel,
melyek a kiállításon bemutatásra kerülnek. A verseny díjazottai a kiállítás kommunikációjában
kiemelt helyet kapnak, valamint minden évben
kimagasló sajtófigyelmet érdemelnek.
A pályázati kiírásért és további információért keresse
fel a www.termekfejlesztesidij.hu honlapot.
SZÁMTALAN SZAKMAI BEMUTATÓ
ÉS KONFERENCIA
Az elmúlt évek bebizonyították, hogy szükség van
a személyes találkozásra és tapasztalatcserére.
Minden alkalommal nagy figyelmet fordítunk a
programkínálatra, hogy az AGROmashEXPO a szektor
egyik legjelentősebb kiemelt fóruma legyen, és minél
több szakmai képviselőt vonzzunk be a kiállításra.
Partnereink közreműködésével számos kerekasztalbeszélgetéssel, szakmai előadással készülünk évről
évre többek között növényvédelemi kérdésekről,
a klímaváltozás kezeléséről, de az ökológiai
növénytermesztés témaköréről vagy akár a kiskertekről
is. Visszatérő esemény a Gabonatermesztők Országos
Szövetségének Szántóföldi Szakmai Napja, a
Magyar Mezőgazdaság Kft. Agrármarketing- és
média napja, de az Agroinform.hu PREGA AgRobot
Show és a Mi terem a neten? agrármarketing
konferencia egyaránt.

MAXIMÁLIS MÉDIA ELÉRÉS

69 millió forint médiaérték
1440 média megjelenéssel, többek között:
35 	print megjelenés a meghatározó
szaklapokban

231 online megjelenés
93

social media

1081 rádió és TV hír

KIÁLLÍTÓI
VÉLEMÉNYEK:
„Nagy várakozással voltunk a 2022es kiállítás látogatottságát illetően.
Vajon eljönnek-e a gazdálkodók? Az
eltelt négy nap tapasztalat alapján
már elmondhatjuk, hogy pozitív
élményünk volt ezzel kapcsolatban.
Igaz, hogy kevesebb látogató volt az
előző kiállításokhoz képest, de akik
eljöttek azok érdeklődőek voltak,
és sokan ajánlatkéréssel fordultak
a kollégák felé. Biztos vagyok
benne, hogy konkrét vásárlások is
realizálódnak majd. Visszatekintve
is jó ötlet, hogy eljöttünk.”
HATALA LÁSZLÓ
munkatárs, DM-Ker Nyrt.
„A lehető legjobb döntést hozta
a cégcsoportunk amikor a 40.
AGROmashEXPO-n való részvétel
mellett döntött.
Támogatva ezzel a rendezvény
sikerességét, úgy, hogy a cég
csoport ideológiájának megfelelő
irányvonalak maximális képviselete
mellett legyen jelen a kiállításon.
Rendezvényen való részvételünk
maximálisan hozta a tervezést,
kivitelezést megelőzően megfogalmazott célok megvalósulását.”
DR. BALLA ZOLTÁN
Marton Genetics Kormányzati
és vállalati kapcsolatokért
felelős vezetője

CSAPATUNK
ÖRÖMMEL ÁLL
RENDELKEZÉSÉRE
Kiállításigazgató:
SZILVÁSI Krisztina
+36 30 337 1777
szilvasi.krisztina@hungexpo.hu
Értékesítési manager:
LOVASI Enikő
+36 30 732 9494
lovasi.eniko@hungexpo.hu
MÁRKI Enikő
+36 30 948 5129
marki.eniko@hungexpo.hu
SZABÓ Jázmin
+36 30 823 7862
szabo.jazmin2@hungexpo.hu

CSATLAKOZZON
A HAZAI AGRÁRIUM
LEGJELENTŐSEBB
SZAKMAI
RENDEZVÉNYÉHEZ!

Online
médiapartnerünk:
Agroinform.hu
mezőgazdasági portál

Együttműködő
szakmai partnereink:
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STAND MÉRETE

HELYDÍJ
(Ft/m2)

Fedett terület 9-69 m2 (szőnyegezve)

40.000

Fedett terület 70-199 m2 (szőnyegezve)

31.500

Fedett terület 200-399 m2 (szőnyegezve)

19.000

Fedett terület 400-799 m2 (szőnyegezve)

15.500

Fedett terület 800 m2 felett (szőnyegezve)

13.500

Szabad terület (passzázson max. 50 m2)

16.000

Az árak az áfát, a regisztrációs és marketing díjat, valamint a felépítmény díját
nem tartalmazzák.
Regisztrációs és marketing díj:
Főkiállító részére: 102.000Ft+áfa
Társkiállító részére: 83.000Ft+áfa

Egyedi és szponzorációs ajánlatokkal kapcsolatban keresse
kollégáinkat vagy látogasson el honlapunkra!
www.agromashexpo.hu
Agromashexpo

