Tisztelt Partnerünk!
Április 3-7. között kerül megrendezésre Közép-Kelet Európa
legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő otthonteremtési
kiállítási
csokra.
Idén
a
CONSTRUMA
(építőipar)
és
OTTHONDesign (lakberendezés, design) kiállítások mellett a
kétévente
megrendezésre
kerülő
HUNGAROTHERM
(épületgépészet) is tagja a csokornak, így még szélesebb körű
tájékozódási lehetőség vár a szakmai látogatókra az újdonságok
terén. A rendezvény az építőipari ágazat jelentőségét tükrözve,
minden alkalommal több száz kiállítóval, 45-50 000
látogatóval, 5 pavilonban és a szabadterületen vonultatja fel a
területek újdonságait.
Bővebben: http://construma.hu
Május 14-17. között kerül megrendezésre a MACH-TECH és IPAR
NAPJAI szakkiállítás-együttes, mely kétévente vonultatja fel a
különböző ipari ágazatok szereplőit, a szakmai újdonságokat, a
költséghatékony ipari megoldásokat és az Ipar 4.0 legújabb
„hódításait”. A rendezvény népszerűségét és nemzetköziségét
mutatja, hogy több, mint két hónappal a nyitás előtt, már 19
ország 420 vállalata biztosította helyét a Vásárközpontban, ahol
idén már 4 pavilonban kapnak helyet a kiállítók.
A kiállítással egy időben, május 17-én, pénteken kerül
megrendezésre a IV. Nemzetközi Üzleti Reggeli, melyen amellett, hogy összefoglaljuk
az első félév eseményeit és bemutatásra kerül a jövő évi vásárnaptár, szó lesz arról is,
milyen előnyökkel jár egy külföldi cég számára részt venni hazánk legnagyobb kiállításain.
Ezúton is szeretnénk meghívni Önt az eseményre, melynek részleteiről hamarosan bővebb
tájékoztatót küldünk.
Bővebben: http://iparnapjai.hu/
Eseménydús volt az első két hónap a HUNGEXPO-n. A
kiállításszezont január 23-án a magyar agrárgazdaság
legjelentősebb szakmai rendezvénye nyitotta meg. Négy napon
keresztül közel 350 kiállító, mintegy 40 000 négyzetméteren
vonultatta fel az input-gépesítés-logisztika témakörébe tartozó
termékek és szolgáltatások rendkívül széles választékát. A
kiállításcsokorra több, mint 47 000 látogató érkezett. A
rendezvényt idén az eddigieknél is több konferencia, tájékoztató
és workshop kísérte, amelyeken a gazdálkodók az ipar
legaktuálisabb kérdéseire kaphattak válaszokat.
Bővebben: http://agromashexpo.hu/
Február 7-10. között 55 000 látogató volt kíváncsi a Kárpátmedence
legjelentősebb
fegyver-,
horgászés
vadászrendezvényére, amelyre 17 ország közel 300 kiállítója
hozta el kínálatát. A kiállítás megnyitóján írták alá a 2021-es „Egy
a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás
(Vadászati Világkiállítás) együttműködési megállapodását,
és itt jelentették be, hogy a HUNGEXPO a következő években
körülbelül 50 milliárd forintból újul meg.
Bővebben: http://fehova.hu/
Sikerrel debütált az új párosítás: a Budapest Boat Show és az
Utazás kiválóan egészítették ki egymást. A tavalyinál lényegesen
többen, 35 ezren látogattak ki a rendezvényre. Ez a szám a két
kiállítás tavalyi összlátogató-számánál is
25 százalékkal magasabb. A 42.
Utazás kiállításon 30 ország 300
kiállítója mutatkozott be. A Budapest
Boat Show 28. alkalommal vonultatta fel
a teljes hazai vitorlás, motoros és
elektromos hajókínálatot. A kiállítás két
pavilonját 83 kiállító és 110 hajó töltötte meg a hajózáshozó
kapcsolódó szolgáltatásokkal és felszerelésekkel együtt.
Bővebben: http://boatshow.hu/ ; http://utazas.hungexpo.hu/
A http://hungexpo.hu/uzleti-hirek oldalon folyamatosan frissülő információkat talál
kiállításainkról, köztük tájékoztató és jelentkezési anyagokat, videókat, korábbi
hírleveleket és a programfüzetet.
Kérjük, tájékoztassa ezekről az eseményekről 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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