Tisztelt Partnerünk!

A nyár ugyan kiállítások nélkül, de nem tétlenül telt el.
Júniusban korábbi és jelenlegi dolgozókkal közösen, családi
nap keretében ünnepeltük a HUNGEXPO 50 éves
születésnapját
és
a
Kiállítások
Nemzetközi
Világnapját.
Azonban ez az időszak nem csak ünnepléssel telt, folytak a
két őszi szakkiállítás és a jövő évi kiállítások előkészületei. A
nyár mindig lehetőséget biztosít a kiállítások és saját
magunk fejlesztésére. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy
minél magasabb színvonalú kiállításokat rendezhessünk, és
minél jobban megfeleljünk a jelenlegi jövőbeli piaci igényeknek. Ezt bizonyítja az is,
hogy három új kiállítás elindításán dolgozunk, melyekről a következő hírlevélben többet
is elárulunk.
Pár hét múlva, október 18-án megnyitja kapuit az
5. AUTOMOTIVE HUNGARY - Nemzetközi járműipari
beszállítói szakkiállítás. A programok magukért beszélnek. A
Nemzetgazdasági
Minisztérium
egész
napos
konferenciát szervez az intelligens járművekről. A
CEEPUS és a local global partnertalálkozóval egybekötött
szimpóziumot tart erőforrás fejlesztésről és jövő
tervezésről. Ezek mellett számos más érdekes előadás és
konferencia közül választhatnak látogatóink, továbbá már
hagyományosnak mondható, hogy beszállítói fórumon és
mérnökképzéseken vehetnek részt.
Ezzel egy időben október 18-21. között kerül megrendezésre
a 26. AUTÓTECHNIKA-AUTÓDIGA szakkiállítás. A
kiállításon a járműfenntartó-ipar teljes spektruma jelen van,
négy napon át lehetőséget teremtve a meglévő kapcsolatok
ápolására és új üzleti kapcsolatok építésére. A kiállítás az
OKTATÁS, TUDÁS, VÁSÁR kulcsszavak köré épül, így nem
meglepő, hogy rendkívül gazdag szakmai programokban.
Első nap a nanotechnológia, a közbiztonság és a veterán
gépjárművek is a főszerepbe kerülnek néhány órára. Ez után
tematikus napok következnek: A szakképzés, A szakmai
tudás és Az autójavító vállalkozások napja címmel. A
színpadi programok mellett restaurátor bemutatón vehetnek részt a látogatók és
kiállítóink is számos interaktív programmal és gyakorlati bemutatóval készülnek.
Bővebben: http://automotivexpo.hu/ http://autotechnika.hungexpo.hu/

Már csak egy hét maradt hátra a CONSTRUMA és
OTTHONDesign kiállítások kedvezményes előjelentkezési
időszakából. Több, mint 15% kedvezménnyel foglalhatják le
a kiállítók helyüket a legnagyobb hazai építőipariotthonteremtési kiállításon szeptember 30-ig. A kiállítási
csokor
népszerűségét
mutatja,
hogy
már
8 000
négyzetméter eladásra került.
Bővebben: http://construma.hu/ http://otthon-design.hu/

Október 15-e a Sirha Budapest prémium nemzetközi
élelmiszeripari és HoReCa szakkiállítás kedvezményes
jelentkezési határideje. A kiállítás már most 100 kiállítóval
és 6 000 négyzetméter eladott területtel büszkélkedhet. A
februári kiállításra mintegy 20 000 szakembert várunk.
Bővebben: http://sirha-budapest.com/

Azok, akik a jövő évi Ipar Napjai szakkiállításon
szeretnének kedvezményesen megjelenni, egészen október
31-ig dönthetnek a részvételről. A kiállítás nagyságát
bizonyítja többek között, hogy tavaly jóval nyitás előtt
teltházas volt. 19 ország 430 kiállítója mutatkozott be,
köztük
világmárkák,
piacvezetők,
kisés
középvállalkozások, a rendezvényt 16.700 szakmabeli
kereste fel, és ami külön büszkeség, hogy a kiállítók 23,7%a külföldről érkezett.
Bővebben: http://iparnapjai.hu/

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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