HUNGEXPO
BUDAPEST
KONGRESSZUSI
ÉS KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT

2023

A HUNGEXPO ZRT.

KIÁLLÍTÁSAI 2023-BAN

INFORMÁCIÓ:
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi
és Kiállítási Központ Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44
Telefon: 263-6000
info@hungexpo.hu
www.hungexpo.hu
Kézirat lezárva: 2022. szeptember 30.
A HUNGEXPO Zrt. a változtatás jogát fenntartja!
Kérjük látogatása előtt ellenőrizze
a kiállítás dátumát!

AGROMASHEXPO

január 25–28.

AGRÁRGÉPSHOW

január 25–28.

FEHOVA

február 9–12.

BUDAPEST BOAT SHOW

február 23–26.

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS

február 23–26.

CONSTRUMA

március 29-április 2.

HUNGAROTHERM

március 29-április 2.

OTTHONDESIGN

március 29-április 2.

IPAR NAPJAI

május 16–19.

AUTOMOTIVE HUNGARY

május 16–19.

OTTHONDESIGN ŐSZ

október 13–15.

KIÁLLÍTÁSOK EGY HELYEN
A HUNGEXPO applikáció minden HUNGEXPO által szervezett rendezvényén segíti a látogatók jegyvásárlását, regisztrációját, jegykezelését és
tájékozódását a helyszínen. Kiállítóink számára pedig az online ügyintézéshez
nyújt könnyen kezelhető, mindig kéznél lévő felületet.
TÖLTSE LE A HUNGEXPO ALKALMAZÁST MÁR MOST!
– legyen kéznél az információ

kiállítók a gazdaság minden szegletéből, szak
mai konferenciák szervezői és mi, akik otthont
adunk ezeknek az eseményeknek. Ma nem az
a kérdés, hogy több kiállító vagy látogató lesz-e
idén, mint két éve, hanem az, hogy hogyan le
szünk képesek megküzdeni a nehézségekkel és
folytatni a közösen megkezdett munkát.
Mindannyian sokat tanultunk az elmúlt időszak
tapasztalataiból. Például azt, hogy bár a digitá
lis megoldások szélesítik és mélyítik a kiállítási
iparág kínálta lehetőségeket, de nem helyettesí
tik azokat. Partnereink visszajelzései nyilvánvaló
vá tették, hogy semmi sem pótolja a személyes
találkozásokat, és igazolták, hogy érdemes volt
belevágni az elmúlt évitizedek legnagyobb fej
lesztésébe. A megújult HUNGEXPO Budapest
Kongresszusi és Kiállítási Központ ma is a legna
gyobb hazai rendezvényhelyszín, amely immár
valóban 21. századi lehetőségeket kínál minden
partnerének.

Tisztelt Kiállítók
és Látogatók!
Egy vállalkozás akkor lehet sikeres, ha a vezetői jól
tudnak tervezni, és képesek is végrehajtani a ter
veiket. A tervezhetőség a vállalkozások világító
tornya, amely nélkül nem érhetünk révbe.

A HUNGEXPO a magyar állammal közösen azért
fogott bele az építkezésbe, mert aki építkezik, az
bízik a jövőben. Köszönjük, hogy Önök is bizal
mat szavaznak a jövőnek: kiállítanak, rendezvé
nyeket szerveznek a megújult HUNGEXPO Bu
dapest Kongresszusi és Kiállítási Központban, és
eljönnek a kiállításainkra, rendezvényeinkre.

Ma sokkal nehezebb tervezni, mint néhány év
vel ezelőtt. Az okokat mindannyian ismerjük:
világjárványok, recesszió, klímaváltozás, hábo
rú a szomszédban, energiaár-robbanás. Ezek
kel a nehézségekkel küzdünk mindannyian:

Ha valahol, hát a mi munkánkban el
engedhetetlen a jövőbe vetett hit – és ez nem a
„kötelező optimizmus”. Biztosak vagyunk abban,
hogy ahogy osztozunk a nehézségeikben, úgy
részesei leszünk az Önök sikerének is.

Ganczer Gábor
Vezérigazgató, Hungexpo Zrt.

2023. január 25–28.

AGROmashEXPO

41. Nemzetközi mezőgazdasági
és mezőgép kiállítás

Agrárkultúra van.

Fenséges vadon.

Az AGROmashEXPO és az AgrárgépShow
együtt az agrárágazat legrangosabb és
legnagyobb hazai szakkiállítása. A kiállítás
a HUNGEXPO megújult pavilonjaiban
vonultatja fel a hazai géppiac szinte teljes
spektrumát.

A Kárpát-medence vadászainak, horgászai
nak és természetkedvelőinek nagyszabású
találkozója 2023-ban 29. alkalommal kerül
megrendezésre.

A piacvezető cégek és legnagyobb
forgalmazott nemzetközi márkák mellett
ismét bemutatkoznak a hazai gépgyártás
legfontosabb képviselői, és újra nagy
hangsúlyt kap az input (vetőmagok és
egyéb szaporító anyagok, a növényvédő
szerek, műtrágyák, kártevő mentesítő
anyagok), a logisztika, az agrárelektronika,
méréstechnika, automatizálás, valamint a
szőlészet, pincészet és kertgazdálkodási
tematika is.
A szakkiállítást a megszokott módon, is
mét gazdag konferenciaprogramok kísé
rik.

2023. február 9–12.

A FeHoVa a térség legjelentősebb vadá
szati kiállítása és egyben a legnagyobb
hazai horgászbemutató szerepét is betöl
tő esemény. A szakmai bemutatkozók és
találkozók, valamint az évről évre visszaté
rő népszerű programok mellett a kiállítás
2023-ban is számos közönségcsalogató
programmal várja a látogatókat. Megjelen
nek a rendezvényen Magyarország híres
vadászai, akik elmesélik legizgalmasabb
élményeiket, bemutatják különleges tró
feáikat, és az érdeklődők találkozhatnak
hazánk horgászvilágbajnokaival is, akik tip
peket, trükköket osztanak meg a hallgató
sággal.

29. Fegyver, horgászat,
vadászat nemzetközi kiállítás

Egyidejű rendezvény:
• X. FeHoVa – MEOESZ Nemzetközi
Kutyakiállítás

www.agromashexpo.hu

www.fehova.hu

agromashexpo@hungexpo.hu

fehova@hungexpo.hu

TEMATIKA
• Mezőgazdasági gépek, felszerelések
és létesítmények
• Állattartás eszközei, állattartó
létesítmények
• Mezőgazdasági létesítmények
• Erdészet és erdészeti gépek
• Vetőmagvak és egyéb szaporító
anyagok
• Vegyipari termékek

TEMATIKA
• Agrárelektronika, méréstechnika,
diagnosztika, automatizálás
• Agrár környezetvédelem
• Munkavédelem, munkaruházat
• Mezőgazdasági szolgáltatások
• Agrár-környezetgazdálkodás és
vidékfejlesztés
• Szőlészet és Pincészet
• Magyar Kert

FEGYVER
• Muzeális és új
fegyverek
• Vadászfegyverek,
sportfegyverek
• Kések, bicskák, tőrök,
íjak
• Lőszerek
• Optikai eszközök
• Rendvédelmi
szervek és biztonsági
szolgálatok fegyverei
és felszerelései

VADÁSZAT
• Ruházat
• Kiegészítők
• Terepjárók
• Dísztárgyak, iparművészeti
termékek
• Vadászturizmus
• Erdő- és vadgazdálkodás,
erdészeti gépek
•V
 adtakarmányok, vadtápok
• Állategészségügy
• Méhészet
• Természetvédelem
• Szövetségek, szervezetek,
egyesületek, iskolák

HORGÁSZAT
• Bojlizás eszközei
• Pergető horgászat
eszközei
• Feeder horgászat
eszközei
• Finomszerelékek,
finomszerelékes
versenyhorgászat
eszközei
• Kiegészítők, ruházat
• Horgászturizmus
• Szövetségek,
szervezetek,
egyesületek

2023. február 23–26.

Végtelen szabadság van.

Valódi kikapcsolódás vár.

2023-ban a 31. alkalommal nyitja meg
kapuit a Budapest Boat Show, mely az el
múlt három évtizedben nemcsak Magyar
ország legnagyobb szárazföldi kikötőjévé,
a hajózás és vízi sportok szezonnyitó nagy
rendezvényévé vált, de az egyik legjelentő
sebb hazai hajós találkozóvá is.

Magyarország első számú turisztikai vására,
az Utazás kiállítás, 2023-ban a 45. alkalom
mal várja a szakembereket és az utazás sze
relmeseit. A rendezvény páratlan fórumot
biztosít a hazai turisztikai szektor szereplői
nek, hogy tapasztalataikat, jó gyakorlataikat
megosszák egymással, üzleteket kössenek,
és nem utolsó sorban, találkozzanak az utaz
ni vágyó közönséggel.

A kiállítás a megszokott módon egy helyen
és egy időben vonultatja fel a teljes hazai
hajókínálatot, az elmúlt év legjobb innová
cióit, és a vízi sportokkal, és azokhoz kap
csolódó felszerelésekkel és szolgáltatások
kal foglalkozó cégek kínálatát.
A 2023-as Budapest Boat Show fő témája:
a dunai hajózási lehetőségek, díszvendége
pedig a Duna, így a látogatókat ezzel
kapcsolatos szakmai és nagyközönség
programok várják majd a színpadon és
medencében. A kiállítás ismét az Utazás
kiállítással közösen kerül megrendezésre.
31. Nemzetközi hajókiállítás

2023-ban az Utazás kiállításnak kiemelt
szerepe lesz a fenntartható turizmus, mint
új szakmai feladat kialakításában, hiszen a
megemelkedett energiaárak miatt a szál
láshelyeknek, vendáglátóhelyeknek, attrakcióknak és egyéb turisztikai szolgáltatóknak
a fenntartható üzemeltetéshez új energiahatékony berendezésekre, intézkedésekre
egyaránt szüksége lesz, hogy a jelen turisz
tikai helyzet következtében ezekre építve
minél fenntarthatóbbá váljon.
A kiállítás 2023-ban az E és D pavilonokban
várja majd az érdeklődőket, olyan progra
mokkal, mint a Karaván Szalon, Járatlan
Utakon Fesztivál vagy Afrika Expo Buda
pest. Továbbá ismét az Utazás kiállítással
egy időben kerül megrendezésre a Buda
pest Boat Show, az ország legnagyobb hajó
kiállítása.

www.boatshow.hu

UTAZÁS

45. Nemzetközi turisztikai
kiállítás

www.utazas.hungexpo.hu

boatshow@hungexpo.hu

utazas@hungexpo.hu

TEMATIKA
• Vitorlás, motoros és elektromos
hajók
• Felszerelések és tartozékok
• Hajóépítő anyagok, festékek,
lakkok
• Vízisportruházat
• Yacht charter, hajóbérlés
• Kikötők, kikötői megoldások,
kikötői szolgáltatások
• Hajóbiztosítás, hajólízing
• Oktatás, tanfolyamok

2023. február 23–26.

TEMATIKA
• Windsurf, surf, kitesurf és
felszerelései
• Jet-ski, vízisí, wakeboard és
felszerelései
• Búvárfelszerelések, tartozékok,
ruházat
• Hatóságok, szövetségek,
szervezetek, szaklapok
• Prémium termékek és
szolgáltatások, hajózási
ajándékcikkek

• Idegenforgalmi hivatalok
• Utazási irodák
• Szálláshelyek
• Polgármesteri hivatalok,
önkormányzatok
• Közlekedési társaságok
• Vendéglátóipari szolgáltatók

• Tématurizmus (aktív, üdülő, fesztivál,
gasztronómiai, vallás stb.)
• Külföldi országok
• Magyarországi turisztikai térségek
• Szakmai szervezetek

2023. március 29–
április 2.

A hely, ahol a tervek
életre kelnek.
A CONSTRUMA kiállítási csokor Magyar
ország kiemelkedő építőipari, belső
építészeti szakmai fóruma, amely az
épít
kezéstől az épületgépészeten át a
belső
építészetig, lakberendezésig lefe
di az otthonteremtés teljes spektrumát.
Komplexitásának köszönhetően egyedül
álló a közép-kelet-európai régióban.

CONSTRUMA

41. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

www.construma.hu
construma@hungexpo.hu

A CONSTRUMA több évtizede a ha
zai építőipar szakmai csúcstalálkozója,
ahol a jövő építőipari kihívásaira keresik
a választ az ide érkező szakemberek. A
legújabb technológiák bemutatását a
gyártók hazai és nemzetközi márkáinak
jelenléte biztosítja. A kiállítást széleskörű
szakmai támogatottság és gazdag kon
ferencia program kíséri, melynek terveztt
programjában nemzetközi vonatkozású
rendezvény és nagyszabású építőipari
szakmai találkozó is szerepel. A szakmai
programok és a kiállítás fókuszában 2023ban a digitalizáció, a környezettudatos
ság, a körforgásos gazdálkodás és az in
novatív építészeti megoldások állnak.
A 2023-as kiállítási csokor szakmai tartal
mát ezúttal is szakmai partnereinkkel szo
rosan együttműködve hangoljuk össze a
piac igényeivel. Az otthonteremtési cso
kor a CONSTRUMA mellett a HUNGARO
THERM és OTTHONDesign kiállításokkal
együtt nyújt komplex bemutatkozási le
hetőséget a cégeknek több tízezer szak
mai és végfelhasználói látogató előtt.

A jövő épületgépészete
itt van.
Az
épületgépészet
legnagyobb
ha
zai seregszemléje, a HUNGAROTHERM,
mely kétévente kerül megrendezésre a
CONSTRUMA otthonteremtési csokor ré
szeként. A kiállítás legerősebb tematikái
a fűtéstechnika, a légtechnika, a solar-
technika, a megújuló energiák (RENEO).
Mellettük az épületgépészet további téma
körei is hangsúlyosan jelen vannak újdon
ságaikkal. A gyártók megjelenése mellett
a színvonalas szakmai kísérő program is
komoly vonzerőt jelent a látogatók számá
ra. 2023-ban az innovatív épületgépészeti
megoldások, a megújuló energiaforrások,
a digitalizáció, modernizáció témakörei ke
rülnek a középpontba.
A HUNGAROTHERM az épületgépészet
csúcsrendezvénye, így a gyártók hangsú
lyosabb megjelenése mellett a gépész
mérnököknek, szerelőknek, leendő szak
embereknek szóló programok, versenyek,
találkozók is hozzájárulnak a csokor szak
mai vonzerejéhez.
Az építőipar új kihívásai az épületgépészet
és a megújuló energia terén is változásokat
hoznak, így érdemes kihasználni a lehető
séget a legújabb irányok, termékkörök be
mutatására a lehető legszélesebb kör előtt
tavasszal a HUNGAROTHERM kiállításon.

HUNGAROTHERM
11. Nemzetközi fűtés-, szellőzés-, klímaés szanitertechnikai szakkiállítás

www.hungarotherm.hu
hungarotherm@hungexpo.hu

TEMATIKA
•É
 pítőipar, építőanyagok, építőgépek
•N
 yílászárók, kapu, árnyékolás
technika, üvegipar (Frontál)
•T
 etőfedés, bádogosipar (Dach-tech)

2023. március 29–
április 2.

TEMATIKA
• Víz-, hő- hangszigetelés,
homlokzatépítés (Inter-isola)
• Világítástechnika, épületvillamosság,
intelligens épület (Electrolight)

• Reneo - megújuló energia, alternatív
energia
• Hagyományos energiaforrások
• Fűtéstechnika
• Hűtéstechnika
• Lég-, szellőzés-, klímatechnika
• Szanitertechnika
• Szivattyúk, vízkezelési berendezések

• Csatornázás, szennyvízkezelés
• Szereléstechnika
• Mérő-, vezérlő- és
szabályozókészülékek
• Városfejlesztés
(ingatlanfejlesztés,
városi infrastruktúra)
• Városüzemeltetés

2023. március 29–
április 2.

11. Otthonteremtési szakkiállítás

www.otthon-design.hu

Az otthon Te vagy.

Tekints a jövőbe!

A CONSTRUMA csokor meghatározó ki
állításán a konyhatechnológiától a fürdő
szobán át a nappaliig minden megjelenik,
ami a lakásbelső kialakításához szükséges
lehet. A csokor teljes látogatóinak több,
mint fele kifejezetten érdeklődik a téma
iránt. A kiállítást 2023-ban is tematizál
tan, főbb témakörökre bontva kívánjuk
elhelyezni: a KONYHA, a FÜRDŐSZOBA &
WELLNESS (hidegburkolattal együtt), va
lamint a LAKBERENDEZÉS (és melegbur
kolat, design) területeire koncentrálva.

2023. május 16-19. között kerül újra meg
rendezésre az IPAR NAPJAI Nemzetközi
ipari szakkiállítás a HUNGEXPO Budapest
Kongresszusi és Kiállítási Központban.
A kiállítás Magyarország legnagyobb és
legjelentősebb üzleti eseménye az ipar
ban, ahol egy helyen és egy időben mutat
koznak be a legújabb termékek és szolgál
tatások, a legmodernebb technológiák és
rendszerek. A szakkiállítást, mely komplex
megoldásokat nyújt kis-, közép- és nagy
vállalatok számára, 2023-ban is gazdag
konferenciaprogram kíséri, együttműkö
désben az állami és szakmai partnerekkel.
A kiállítók és a látogatók első kézből ad
hatnak és kaphatnak információt a szak
mai trendekről, egyben kihasználhatják az
iparágak között lévő szinergiát.

A belsőépítészet és lakberendezés téma
köreit felölelő rendezvényen a kezdetek
óta kiemelt szerepet kap a legújabb hazai
design trendek bemutatása, melyről hazai
tervezők munkái gondoskodnak a Magyar
Design standon. A kiállítás szakmai részét
erősíti szintén a kezdetektől a FABUNIO
– Magyar Fa- és Bútoripari Unió által szer
vezett konferencia és egyéb szakmai prog
ram, bemutató, valamint a Lakberende
zők Országos Szövetsége által koordinált, a
legújabb Lakberendezési trendeket minta
enteriőrökön keresztül bemutató projekt.

TEMATIKA
•K
 onyhabútor, konyhatechnológia
• Konyhatervezés
• Bútor
•B
 útoripari és belsőépítészeti
alapanyagok
•F
 ürdőszoba & wellness
•K
 andallók, kályhák
•L
 épcsők, korlátok

10. Nemzetközi ipari szakkiállítás

Egyidejű rendezvény:
11. AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi
járműipari beszállítói szakkiállítás

www.iparnapjai.hu

A Kőfaragó és Műkőkészítő Vállakozók
Orszá
gos Ipartestülete részvétele és gya
korlati bemutatója mellett minden alka
lommal szakmai konferenciával is csatlako
zik a rendezvényhez.

otthondesign@hungexpo.hu

• Burkolatok (hideg-, melegburkolat)
• Design kiegészítők, díszek
• Lakástextil
• Lakásvilágítás
• Szórakoztató elektronika
• Lakberendezés tervezés, tanácsadás
• Szolgáltatások
• Lakásvásár

2023. május 16–19.

iparnapjai@hungexpo.hu

TEMATIKA
• INDUSTRIAUTOMATION –
folyamatautomatizálás,
biztonságtechnika, ipari
elektronika, elektrotechnika,
épületautomatizálás, rendszerintegráció
• FLUIDTECH – fluidtechnika
• SUBCON – beszállítóipar
• MACH&WELD – gépgyártástechnológia, hegesztéstechnika
• 3D nyomtatás
• CHEMTECH - vegyipar, műanyagipar,
gumiipar
• LOGEXPO - ipari logisztika,
anyagmozgatás, raktározás

• ENERGEXPO - energetika,
energiagazdálkodás
• VÉDŐHÁLÓ Budapest munkavédelem, tűzvédelem,
biztonságvédelem
• Ipari környzetvédelem
• További ipari szolgáltatások
– orvosi műszerek
• Távközlés, telekommunikáció, 5G
• Kutatás + Fejlesztés, innováció
• Szakmai szövetségek, szervezetek
• Oktatási intézmények
• Pénzügyi szolgáltatók
• Szaklapok, kiadók
• HR szolgáltatók

2023. május 16–19.

AUTOMOTIVE
HUNGARY

11. Nemzetközi járműipari
beszállítói szakkiállítás

www.automotivexpo.hu

A jövőhöz vezető út itt van.

Élettel teli otthon van.

2023 májusában kerül megrendezésre a
11. AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi
járműipari beszállítói szakkiállítás.
A kiállítás több, mint egy évtizede azzal a
céllal jött létre, hogy a magyar és regioná
lis járműipar szakmai szereplői, a magyar
autógyártóktól kezdve a beszállítókon át a
kis- és középvállalkozásokig, találkozhas
sanak egymással.

Az OTTHONDesign Ősz Otthonteremtési
kiállítás és vásár fókuszában az otthon ki
alakítása áll, melyhez minőségi és design
termékek széles körű bemutatásával, prog
ramokkal, tanácsadással, bemutatókkal kí
ván hozzájárulni az őszi rendezvény.
A kiállítás alapvetően a lakberendezés
előtt álló vagy lakásukat éppen átalakíta
ni vágyó nagyközönség számára teremt
fórumot ősszel a piaci újdonságok, a hazai
kínálat feltérképezésére. A lakásbelső ki
alakításához kapcsolódó témák mellett az
otthonteremtés olyan termékei is megjele
níthetők, melyek pl. a megújuló energia, a
nyílászárók, a fűtés- légtechnika stb. tema
tikákhoz tartoznak.
Emellett a kiállítás a szakmai látogatók
(lakberendezők, belsőépítészek) részére is
szervez programokat; konferenciát, work
shopot, bemutatókat. Kiemelt szakmai
partnere a kiállításnak a FABUNIO – Magyar
Fa- és Bútoripari Unió, mely szakmai talál
kozón túl, speciális bemutatókkal is színe
síti a kínálatot. Másik kiemelt partnerünk,
a Lakberendezők Országos Szövetsége
tanácsadással, szakmai beszélgetésekkel,
bemutatókkal járul hozzá a színvonalas
rendezvényhez. A kiállítás a kreatív iparág
szélesebb körű bemutatkozásához is te
repet biztosít: fiatal design tervezők, textil
tervezők is megjelennek a rendezvényen a
kiállítók között.

Az évek során egyre nőtt az igény az ilyen
jellegű eseményekre, a hazai autógyárak
mellett felvonulnak a beszállítók, alkat
részgyártók, gyártási folyamatok és beszál
lítói szolgáltatások képviselői, gépjármű
ipari egységek és rendszerek-, üzemi
gyártó berendezések gyártó, forgalmazói,
rendszerintegrátorok, iparághoz kapcso
lódó szolgáltatók, és járműiparhoz kötődő
oktatási szféra szereplői.
A kiállítás mögött széleskörű szakmai
és állami támogatás áll, lehetővé téve a
konferenciák, beszállítói fórumok és a
TECHTOGETHER mérnökverseny létrejöttét.
Egyidejű rendezvény:
10. IPAR NAPJAI Nemzetközi ipari
szakkiállítás

automotivexpo@hungexpo.hu

2023. október 13–15.

5. Otthonteremtési kiállítás és vásár

www.osz.otthon-design.hu
osz.otthondesign@hungexpo.hu

TEMATIKA
• Járműgyártás
• Gyártási

folyamatok és beszálítói
szolgáltatások
• Gépjárműipari

egységek és rendszerek
• Járműipari informatika
• Üzemi

gyártó berendezések

TEMATIKA
• Ipari szolgáltatások
• Üzleti szolgáltatások
• Emberi erőforrás
• Alternatív meghajtási technológia
• Garázsipar

• Bútor
• Konyha
• Háztartási kis- és
nagygépek
• Fürdőszoba, wellness
• Fűtés-, lég-,
klímatechnika és
szellőzés
• Megújuló energia
• Kandallók, kályhák,
kemencék
• Lépcsők, korlátok

• Építőanyagok
• Árnyékolástechnika
• Nyílászárók
•T
 érelválasztó rendszerek
• Biztonságtechnika
•B
 urkolatok, díszítő
profilok
•F
 alfesték, dekorációs
festék
•D
 esign kiegészítők,
dekorációk
• Dísznövények

•D
 ekor anyagok,
lakástextil
• Lakásvilágítás
•H
 ome office
•S
 zórakoztató elektronika
•S
 mart home
•O
 tthoni edző gépek,
eszközök
•L
 akberendezés tervezés,
tanácsadás, szoftverek
• Szolgáltatások
• Lakásvásár

HUNGEXPO BUDAPEST

KONGRESSZUSI ÉS KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT

