Tisztelt Partnerünk!
A jövő évi kiállításszezont az AGROmashEXPO és AgrárgépShow
nyitják meg 2019. január 23-án a Magyar Kert, valamint a
Szőlészet és Pincészet kiállításokkal együtt. Magyarország
agráripari csúcsrendezvénye 4 napon át mutatja be a legújabb
trendeket és technológiai innovációkat a gazdálkodóknak. Tavaly
a kiállításra 47.500 érdeklődő érkezett 62 országból. A 2018ban rekord számú látogatottsággal záruló kiállításcsokor
előreláthatólag ismét teltházas lesz. Közel 350 kiállító, mintegy
40.000 négyzetméteren vonultatja fel az input-gépesítéslogisztika témakörébe tartozó termékek és szolgáltatások rendkívül széles választékát.
Bővebben: http://agromashexpo.hu/
2019. február 7-10. között kerül megrendezésre a 26. FeHoVa
– Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi kiállítás. Tavaly a
jubileumi kiállításon 18 ország 300 kiállítója mutatta be
termékeit és szolgáltatásait, a 4 nap alatt összesen 56.000
látogatónak. Idén is nagy számban érkeznek a jelentkezések
már most 10 ország közel 200 kiállítója - magyar és környező
országbeli vállalkozások mellett afrikai vadászatszervezők is jelezte részvételi szándékát. Jövőre is változatos és színvonalas
programok – trófeakiállítások, preparátor verseny, külön
erdészeti gépeket bemutató szekció, műlégykötő-verseny, vadászkürt fesztivál,
favágó verseny, casting pálya várják a látogatókat.
Bővebben: http://fehova.hu/
2019. február 21-én, csütörtökön nyitja meg kapuit a
28. Budapest Boat Show és 4 napon át, két pavilonban várja
majd a hajózás szerelmeseit. A rendezvény fő témája 2019-ben
az élményturizmus és tömegsport. A kiállítás a hajós turizmus
támogatása érdekében újra hazai díszvendéget választott, mely
jövőre a Fertő tó lesz. Magyarország legnagyobb szárazföldi
kikötőjének népszerűségét mutatja, hogy bár még majdnem 3
hónap van a kiállításig, a terület kétharmadát már lefoglalta
közel 40 kiállító cég és a kiállításra jelenleg 82 vitorlás, motoros
és elektromos hajó bemutatását jelezték.
Bővebben: http://boatshow.hu/
A Budapest Boat Show-val egy időben, 2019. február 21-24.
között kerül megrendezésre a 42. Utazás kiállítás. A rendezvény
egyaránt szól a nagyközönségnek és a turisztikai szakmának. A
kiállítás
belföldi
díszvendége
Bács-Kiskun
megye
és
Kecskemét, a külföldi díszvendég pedig Algéria lesz. 2019-re
Európa Sportfővárosa címet Budapest nyerte el, ezért a
csütörtöki szakmai nap fő témája a díszvendégek mellett a
sportturizmus lesz és a témához kapcsolódó programok várják
majd a látogatókat. Számos utazási iroda, belföldi térség és
külföldi turisztikai szolgáltató jelezte már részvétel szándékát. A
jövő évi kínálat nagyon színes lesz, csak néhány országot kiemelve 2019-ben India, Kuba,
Marokkó, Kína, Málta, Indonézia és Ciprus is bemutatkozik majd.
Bővebben: http://utazas.hungexpo.hu/
A könnyebb tájékozódás érdekében létrehozott http://hungexpo.hu/uzleti-hirek oldalon
folyamatosan frissülő információkat talál kiállításainkról, köztük tájékoztató és jelentkezési
anyagokat, videókat, korábbi hírleveleket és a programfüzetet, melyet ennek a levélnek a
csatolmányában is megtalál.
Kérjük, tájékoztassa ezekről a lehetőségekről partnereit, és amennyiben bárki érdeklődik
Önöknél kiállításaink iránt, jelezzék felénk, Önöket pedig szeretettel várjuk látogatóként
rendezvényeinken!
További kérdés esetén állunk szíves rendelkezésre!
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