A hely, ahol a tervek
életre kelnek.

OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR

A LAKBERENDEZÉS LEGÚJABB TRENDJEI
11. Otthonteremtési szakkiállítás

CONSTRUMA – HUNGAROTHERM – OTTHONDesign
500 kiállító

40.000 látogató

20.000 m

2

A CONSTRUMA kiállítási csokor Magyarország egyetlen és kiemelkedő szakmai fóruma, mely az építkezéstől a lakberendezésig lefedi az otthonteremtés teljes spektrumát. Komplexitásának, kettős célcsoportjának
(B2B és B2C) köszönhetően egyedülálló a közép-kelet-európai régióban.

AZ ÉPÍTŐIPAR FEJLŐDÉSÉNEK MOTORJA
41. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

A kiállítási csokor zászlóshajója, a hazai legnagyobb, nemzetközileg is
elismert építőipari szakkiállítás. Tematikája lefed mindent, ami az építkezéshez szükséges, amire az építőipari szakembereknek vagy az építkező
végfelhasználóknak szüksége van.
A CONSTRUMA több évtizede a hazai építőipar szakmai csúcstalálkozója,
ahol a jövő építőipari kihívásaira keresik a választ az ide érkező szakemberek. A legújabb technológiák bemutatását a gyártók hazai és nemzetközi
márkáinak jelenléte biztosítja. A kiállítást széleskörű szakmai támogatottság és gazdag konferencia program kíséri, melynek tervezett programjában nemzetközi vonatkozású rendezvény és nagyszabású építőipari szakmai találkozó is szerepel. A szakmai programok és a kiállítás fókuszában
2023-ban a digitalizáció, a környezettudatosság, a körforgásos gazdálkodás
és az innovatív építészeti megoldások állnak.
A hazai gyártók által fejlesztett, a vezető nemzetközi kiállítások után Magyarországon először bemutatni kívánt újdonságok számára a legkiválóbb
szakmai fórum a CONSTRUMA, ahol a lehető legszélesebb szakmai és
végfelhasználói körrel tudja megismertetni a terméket. A kiállítók innovatív
fejlesztéseinek kiemelt figyelmet szentelünk a CONSTRUMA DÍJ keretében.
Rangos szakmai zsűri értékeli a pályázatokat, és a nyertes cégek már a kiállítás előtt a figyelem középpontjába kerülhetnek termékükkel.

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR

A 2023-as kiállítási csokor szakmai tartalmát ezúttal is szakmai partnereinkkel szorosan együttműködve hangoljuk össze a piac igényeivel.

HUNGAROTHERM
11. Nemzetközi fűtés-, szellőzés-, klímaés szamitertechnikai szakkiállítás

41. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

2023. március 29–április 2.

11. Otthonteremtési szakkiállítás

HUNGAROTHERM

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZET KÉTÉVES TALÁLKOZÓJA
11. Nemzetközi fűtés-, szellőzés-, klíma- és szanitertechnikai
szakkiállítás

Az épületgépészet legnagyobb hazai seregszemléje, a HUNGARO
THERM, mely kétévente kerül megrendezésre a CONSTRUMA otthon
teremtési csokor részeként. A kiállítás legerősebb tematikái a fűtés
technika, illetve a légtechnika, de az erősödő megújuló energiák/RENEO
(pl. solar-technika) és az épületgépészet további témakörei is hangsúlyosan jelen vannak újdonságaikkal.
A gyártók megjelenése mellett a színvonalas szakmai kísérő program is
komoly vonzerőt jelent a látogatók számára. 2023-ban az innovatív épületgépészeti megoldások, a megújuló energiaforrások, a digitalizáció,
modernizáció témakörei kerülnek a középpontba.
A HUNGAROTHERM a kiállítók termékei, szolgáltatásai mellett a
gépészmérnököknek, szerelőknek, leendő szakembereknek szóló programokkal, versenyekkel, találkozókkal is hozzájárulnak a csokor szakmai
vonzerejéhez. Az építőipar új kihívásai az épületgépészet és a megújuló
energia terén is jelentős változásokat hoznak, így érdemes kihasználni
a lehetőséget a legújabb irányok, termékkörök bemutatására a lehető
legszélesebb kör előtt tavasszal a HUNGAROTHERM kiállításon.

A CONSTRUMA csokor meghatározó kiállításán a konyhatechnológiától
a fürdőszobán át a nappaliig minden megjelenik, ami a lakásbelső kialakításához szükséges lehet. A csokor összes látogatójának több, mint fele
kifejezetten érdeklődik a téma iránt. A kiállítást 2023-ban is tematizáltan, főbb témakörökre bontva kívánjuk elhelyezni: a KONYHA, FÜRDŐSZOBA, szaniter, hidegburkolat & Wellness, valamint a LAKBERENDEZÉS
(pl. bútor, melegburkolat, kandalló, világítás, design) területeire tagolva.
A tematizált elrendezés segíti a látogatók tájékozódását és kísérő programjaiban is több lehetőséget kínál.
Az OTTHONDesign nagy hangsúlyt fektet mind a lakberendezési trendek, mind a hazai design kultúra bemutatására. A Lakberendezők Országos Szövetségének közreműködésével minden évben rendkívül impozáns, lakásbelsőt imitáló enteriőrben tekinthetik meg a látogatók a
legújabb lakberendezési megoldásokat, színeket, stílusokat.
A MAGYAR DESIGN stand kiállítási anyaga pedig egy teljes év designterméséből áll össze, számos alkotás itt debütál. Minden évben több tucat
designernek ad lehetőséget a stand a bemutatkozásra, ezáltal pedig
lehetőséget teremtve a hazai design kultúra fejlesztésére is.
A kiállítás szakmai részét erősíti a FABUNIO – Magyar Fa- és Bútoripari
Unió által szervezett konferencia és egyéb szakmai program, bemutató is, melyen keresztül a hazai bútorgyártás, bútortervezés és képzés is
figyelmet kap.
A Kőfaragók és Műkőkészítők Vállakozók Országos Ipartestülete részvétele és gyakorlati bemutatója mellett minden alkalommal szakmai
konferenciával is csatlakozik a rendezvényhez.

VÁRJUK ÖNT IS, LEGYEN RÉSZESE AZ ÉPÍTŐIPAR,
BELSŐÉPÍTÉSZET LEGRANGOSABB FÓRUMÁNAK!
FOGLALJA LE HELYÉT A 2023-AS KIÁLLÍTÁSI CSOKORRA MIELŐBB!

FÓKUSZBAN A JÖVŐ

A gazdasági helyzet nehézségei új kihívások elé állítják a piaci szereplőket.
Ezekben az időszakokban mindig kiemelt fontossággal bírnak a gazdasági
kiállítások, melyek egyben a gazdasági élet motorjaként is működnek.
Az ágazat szereplői számára kíváló lehetőség, hogy felkészüljenek
a jövő kihívásaira és fejlődési irányaira.

A CONSTRUMA CSOKOR KÖZÉPPONTJÁBAN

• energiahatékony megoldások az építőiparban, belsőépítészetben
• megújuló energiaforrások
• innovatív megoldások
• hatékonyságnövelés lehetőségei az ágazatban
•d
 igitalizáció – modernizáció
– okos otthon
• körforgásos gazdálkodás
• szakember utánpótlás

BEMUTATÓK, VERSENYEK, TÁRLATVEZETÉSEK
• Gyakorlati bemutatók
• Kerekasztal beszélgetések
• Szakmai versenyek fiatal szakemberek számára
• Tárlatvezetések építészek és mérnökök számára
• Lakberendezési trendeket
bemutató szigetek
• Magyar Design stand fiatal design tervezők
munkáival
• Workshopok
TANÁCSADÁSOK
• Építőipari
• Épületgépészeti
• Finanszírozási
• Lakberendezési

VÉGFELHASZNÁLÓK
• ÉPÍTKEZŐK
• LAKÁSFELÚJÍTÓK

• ÉVOSZ Építési Vállalkozók Országos
Szakszövetsége
• ÉMSZ Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok
és Ácsok Magyarországi Szövetsége
• MÉK Magyar Építész Kamara
• MMK Magyar Mérnöki Kamara
•B
 PMK Budapesti és Pest megyei Mérnöki
Kamara
• HKVSZ Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások
Szövetsége
• MGVE Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete
• MÉGSZ Magyar Épületgépészek Szövetsége
• MÉGKSZ Magyar Épületgépészeti Koordinációs
Szövetség
• MNNSZ Magyar Napelem Napkollektor
Szövetség
• FABUNIO Magyar Fa- és Bútoripari Unió
• Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos
Ipartestülete
• Lakberendezők Országos Szövetsége

Döntési jogkör
13% felsővezető

30% beosztott

12% középvezető

Kampány érték 125 millió Ft

8 alkalom
70 ezres címlista
3 alkalom
100 ezres címlista

MEGÚJULÓ ENERGIA

TV

2 hét
több százezres
nézettség

Sajtó

25 lap
52 megjelenés

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ I.:

ÉPÍTŐANYAGOK

tető

2022. október 15.

bútor

•a
 kiállítás komplex marketingkommunikációs
platform

• l ehetőséget ad kapcsolatrendszere bővítésére,
új ügyfelek megnyerésére

TÖBBCSATORNÁS
KOMMUNIKÁCIÓ

DM

szanitertechnika

•k
 iválóan alkalmas közvetlen értékesítésre, új
termékek tesztelésére, piaci igényfelmérésre, a
cég ismertségének növelésére

40% végfelhasználó

2 hónap
15 millió megjelenés
52 ezer generált
kattintás

KONYHA

•k
 iváló üzleti lehetőség, személyes
kommunikációs lehetőség

Látogatás célja

Online

világítástechnika

burkolatok

MIÉRT ÉRDEMES
KIÁLLÍTANI?

45% tulajdonos

1 hónap
több millió elérés

LÉGTECHNIKA

FÜRDŐSZOBA

LÁTOGATÓK
ÖSSZETÉTELE

Közterület

kandalló

szellőzés

60% szakmai

A CSOKOR
SZAKMAI PARTNEREI

SZIGETELÉS

wellness

FŐBB SZAKMAI LÁTOGATÓI CÉLCSOPORTOK
• MÉRNÖKÖK
• SZERELŐK, KIVITELEZŐK
• ÉPÍTÉSZ TERVEZŐK, BELSŐÉPÍTÉSZEK
• ÉPÍTÉSVEZETŐK
• LAKBERENDEZŐK
• FAIPARI / BÚTORIPARI SZAKEMBEREREK
• SZAKMAI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
TANÁRAI / DIÁKJAI

FŰTÉS

MINŐSÉGI KONFERENCIA
PROGRAMOK
• Rangos építőipari konferencia
• Szakmai konferenciák aktuális kérdésekről
• Konferencia közös képviselőknek
• Szakmai továbbképzés építészek és mérnökök
számára
• Szolár konferencia
• Fa- és bútoripari előadások, workshopok
• Kőfaragók konferenciája

nyílászárók

LAKBERENDEZÉS

ÉPÍTŐIPARI GÁLAEST
• a kiállítás első napján kiállítók és vezető piaci
szereplők meghívásával

CÉLCSOPORTOK

design

TERVEZETT
SZAKMAI PROGRAMOK

• l átogatót vonzó színes kísérő programok,
előadások, workshopok kísérik az eseményt
•k
 iállítóként speciális termékbemutatót,
gyakorlati előadást tarthat a színpadon
• s zéles körű, országos médiakampány segíti a
látogatók beterelését
•ü
 zletfeleivel speciális körülmények
között ápolhatja a kapcsolatot – partnerei
meghívására ingyen belépőket biztosítunk

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ II.:
2023. január 31.

HELYSZÍN:
HUNGEXPO Budapest
Kongresszusi és Kiállítási
Központ
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

NYITVATARTÁS:
Szakmai napok:
március 29-30. 10.00-17.00
március 31.
10.00-18.00

AZ ÖNÖK SIKERÉÉRT DOLGOZUNK: HUNGEXPO Zrt.
CONSTRUMA, HUNGAROTHERM

OTTHONDesign

KIÁLLÍTÁSIGAZGATÓ

KIÁLLÍTÁSIGAZGATÓ
KATONA Angéla
Mobil: +36 30 446 1311
E-mail:
katona.angela@hungexpo.hu

BARANYAI Gergő
Mobil: + 36 30 642 1374
E-mail:
baranyai.gergo@hungexpo.hu

ÉRTÉKESÍTÉS

CONSTRUMA / FRONTÁL,
Electrolight
NAGY Fruzsina
Mobil: + 36 30 557 8792
E-mail:
nagy.fruzsina@hungexpo.hu

CONSTRUMA/ Inter-Isola,
Dach-Tech, építőgépek,
építőanyagok, szerszámok
MOLNÁR Emese
Mobil: + 36 30 167 4009
E-mail:
molnar.emese@hungexpo.hu
HUNGAROTHERM
LOVASI Enikő
Mobil: +36 30 732 9494
E-mail:
lovasi.eniko@hungexpo.hu

•a
 z egy időben zajló kiállítások látogatóival
új célcsoportokat is elérhet
•b
 ővítheti meglévő adatbázisát
•p
 rofesszionális kiállításszervező cég, tapasztalt
szervező team segíti a sikeres részvételt

Nagyközönség napok:
2023. április 1. 10.00-18.00
2023. április 2. 10.00-17.00

Jelentkezés, további információk
www.construma.hu
www.hungarotherm.hu
www.otthon-design.hu

ÉRTÉKESÍTÉS
HORVÁTH Brigitta
Mobil: + 36 30 498 7580
e-mail:
horvath.brigitta@hungexpo.hu
PÁL Tünde / Konyha
Mobil: +36 30 823 7858
E-mail:
pal.tunde@hungexpo.hu

