Tisztelt Partnerünk!
Nagyon eseménydús volt az év első két hónapja a HUNGEXPO számára. Ebben a hírlevélben
összefoglalásra kerülnek az év eleji események és szó lesz a következő két kiállításról.
2018. január 24-27. között került megrendezésre az év első kiállítása, a
magyar agrárgazdaság legjelentősebb szakmai
rendezvénye az
AGROmashEXPO, AgrárgépShow. A kiállítási csokor 40 000
négyzetméterén résztvevő 350 kiállító 46 500 látogatót vonzott. A
kiállítók között végzett első gyors felmérés alapján elmondható, hogy az
idei kiállításon az elmúlt évekénél is jóval több üzlet köttetett.
Bővebben: http://agromashexpo.hu/
A Nemzetgazdasági Minisztérium tavaly ősszel felkérte a
HUNGEXPO-t
a
II.
Regionális
Digitális
Csúcstalálkozó
megszervezésére. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
nyitotta meg a nagysikerű két napos konferenciát a Bálna Budapestben
2018. január 25-én. A nemzetközi konferenciára Amerikától Kínáig a
világ minden tájáról érkeztek látogatók, összesen 27 nemzetiség
képviseltette magát. A csúcstalálkozó többek között a digitális
gazdaság, versenyképesség, e-mobilitás, robotizáció és e-banking
témák köré épült. A számos érdekes előadás és panelbeszélgetés
mellett, fontos megjegyezni, hogy itt került aláírásra a smart city
szándéknyilatkozat.
Bővebben: HUNGEXPO
Az eddigi legsikeresebb Sirha Budapest kiállítás immár két pavilonban
került megrendezésre 2018. február 7-9. között. Több mint 20 000
szakmai látogató volt kíváncsi a régió legjelentősebb élelmiszeripari,
sütő- és cukrászipari, szálloda- és vendéglátó ipari, gasztronómiai,
valamint a csomagolóipari seregszemléjére, melyre 15 ország több mint
300 kiállítója hozta el termékeit, szolgáltatásait, innovációit. Számos más
szakmai verseny mellett itt rendezték meg a Bocuse d'Or nemzetközi
szakácsverseny magyarországi döntőjét.
Bővebben: http://sirha-budapest.com/
Folyamatos bővülés és egyre élénkebb érdeklődés jellemezte az idén
negyedszázados FeHoVa-t. Magyarország, és ma már az egész keletközép-európai
régió
legjelentősebb
vadászati,
fegyverés
horgászrendezvényén 18 ország 310 kiállítója mutatkozott be csaknem
55 000 látogató előtt. A kiállításhoz kapcsolódó szakmai programok
részvevői a vadászat, a vadgazdálkodás és a horgászat aktuális kérdései
mellett megvitatták a 2021-es budapesti EGY A TERMÉSZETTEL
Világkiállítás előkészületeivel kapcsolatos teendőket.
Bővebben: http://fehova.hu/
Sikerrel zárt a 2018. február 22-25. között megrendezett Budapest Boat
Show, a hajózás és vízi sportok szezonnyitó nagyrendezvénye. Két
pavilonban, több mint 77 kiállító, 116 hagyományos üzemanyaggal
hajtott, elektromos és vitorlás hajót és több száz kiegészítőt mutatott be a
kiállításra érkező 8 300 látogatónak.
Bővebben: http://boatshow.hu/
A 41. Utazás kiállítás 2018. március 1-4. között egyaránt szólt a
nagyközönségnek és a turisztikai szakmának. Az ország és a kelet-középeurópai régió legjelentősebb turisztikai seregszemléje ezúttal 23 ország
280 kiállítója hozta el újdonságait. A kiállítók – hosszú évek után – ismét
két pavilont töltöttek meg, így a látogatók több mint 25 000
négyzetméteren válogathattak az irodák, régiók és országok kínálatából.
A belföldi díszvendég Hévíz, a külföldi ezúttal Marokkó volt.
Bővebben: http://utazas.hungexpo.hu/
A CONSTRUMA otthonteremtési kiállításcsokor idén április 11-15.
között kerül megrendezésre. A csokor célcsoportja kettős, az első három
nap szigorúan a szakmának dedikált a hétvége pedig a nagyközönségé.
Tavaly 20 ország közel 700 kiállítója mutatkozott be csaknem 60 000
látogató előtt. Idén is fokozott a kiállítói érdeklődés, gyakorlatilag
megteltek a kiállítás pavilonjai, szinte minden hely elkelt, így a látogatók
igen széles kínálattal, számos újdonsággal találkozhatnak majd. Az
építőipari tematikák mellett ezúttal is külön pavilonban kap helyet a megújuló energia és az
épületgépészet (RENEO). Az otthonteremtési csokor a lakberendezés és design
(OTTHONDesign), valamint a kerttervezés, kertépítés (CONSTRUMA KERT) témakörökkel
nyújt teljes kínálatot a látogatók számára.
Bővebben: http://construma.hu/
Az IPAR NAPJAI-n május 15-18. között világmárkák, piacvezetők, kisés középvállalkozások mutatkoznak majd be. Egy helyen és egy időben lesz
jelen az ipar szinte összes ágazata, annak érdekében, hogy a kiállítók és a
látogatók első kézből kapjanak információt a szakma trendjeiről. A
rendezvényen 2018-ban is kiemelt téma az IPAR 4.0, ennek keretében a
Nemzetgazdasági Minisztérium és az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai
Platform ismét egész napos Ipar 4.0 konferenciát szervez. A kiállítással
egy időben kerül megrendezésre a III. 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.
Bővebben: http://iparnapjai.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.
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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