Tisztelt Partnerünk!
Hírlevelünk e havi számában beszámolunk a kelet-közép-európai régió legnagyobb otthonteremtési és építőipari
kiállítási csokráról, bemutatjuk a félév utolsó kiállítását és előre tekintünk az év második felére.
Április 5-9. között került megrendezésre a 36. CONSTRUMA. A tavalyi rekord után
idén közel 10 százalékkal nőtt a látogatók száma, a rendezvényt csaknem 60 ezren
tekintették meg. Az elmúlt éveknél jóval több, 20 ország majd’ 700 kiállítója vett
részt a Construmán, és többségük már most jelezte: jövőre is visszatér.
Elmondható az is, hogy az idén minden eddiginél sikeresebbek voltak a Construma
mellett megrendezett szakmai fórumok, és konferenciák, látszik, hogy az egész
építőipar fellendülőben van. A megnyitón Tállai András, a Nemzetgazdasági
Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára elmondta, az építőipar
erős lendületet vett, optimizmusra ad okot, hogy az új szerződések volumene
januárban 212 százalékkal nőtt éves összehasonlításban és ezzel párhuzamosan
a lakásépítések száma is jelentősen emelkedett, csaknem 10 ezer új lakás épült
az elmúlt évben. Idén és a következő években is a lakásépítések jelentős
megugrását várják. A CONSTRUMA idei partnerországa India volt. A kontinensnyi ország két pavilonban több
mint 40 kiállítóval és több mint 300 négyzetméteren jelent meg. India mellett Ausztria, Csehország, Kína és
Taiwan is kollektív standon mutatta be az ország termékeit, újdonságait. A kiállítók és a látogatók egyaránt
elégedetten távoztak a kiállításról, így bátran kijelenthetjük, hogy ismét nagyon sikeres kiállítást zárhattunk.
Bővebben: http://construma.hu/
Május 9-12. között teltházzal várja majd az érdeklődőket a MACH-TECH és az IPAR
NAPJAI. 14 ország közel 400 kiállítója - köztük világmárkák, piacvezetők, kis- és
középvállalkozások – mutatkoznak 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, valamint hogy a résztvevők
kihasználhassák az iparágak közötti szinergiát. A rendezvényen 2017-ben is
kiemelt téma az IPAR 4.0, ennek keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium –
Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform egész napos konferenciát szervez „Ipar 4.0
technológiák - alkalmazás, alkalmazkodás és alkalmasság” címmel. A
konferenciaprogramok mellett az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a jövő
gyártási folyamataiba. Ennek egyik eleme a robotika, melynek idei érdekessége a
világrekorder teherbírású FANUC ipari robot, melyet a látogatók Magyarországon először a kiállításon
tekinthetnek meg. A kiállítással egy időben kerül megrendezésre a II. 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/
Október 18-21. között az 5. AUTOMOTIVE HUNGARY
és a 26. AUTÓTECHNIKA kiállítás mutat majd
komplex képet a hazai és regionális járműipari
beszállítókról, az autógyártás háttériparágának
trendjeiről, az alkatrészgyártás és szoftverfejlesztés
irányairól, az innovációs, beruházási és támogatási
lehetőségekről, továbbá a szakember utánpótlás
helyzetéről.
Az idei kiállításokra már most hatalmas az
érdeklődés, a pavilonban folyamatosan fogynak a
helyek, de értékesítőink még várják a további
jelentkezéseket.
Bővebben: http://automotivexpo.hu/ http://autotechnika.hungexpo.hu/
A HUNGEXPO saját kiállításai mellett számos hazai és nemzetközi rendezvénynek is helyet ad. Legyen szó akár
kongresszusról, gála vacsoráról vagy kiállításról, a HUNGEXPO nemcsak a helyszínt biztosítja, de számos
kiegészítő szolgáltatást is nyújt. Az egyedi adottságainak köszönhetően számos nemzetközi rendezvény
választotta helyszínéül a HUNGEXPO-t, mint például a májusban megrendezésre kerülő ISF World Seed Congress
Kiállítás vagy a júniusban megrendezésre kerülő World of Coffee kiállítás. Bővebben: http://event.hungexpo.hu/
Kérjük amennyiben bárki érdeklődik Önöknél kiállításaink iránt, jelezzék felénk, Önöket pedig szeretettel várjuk
látogatóként rendezvényeinken!
További kérdés esetén állunk szíves rendelkezésre!
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