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Egy építkezés nem a mérnökökkel, kőműve-

sekkel, ácsokkal kezdődik, hanem azzal, hogy 

megérted: szükséged van a megújulásra. Mi, 

itt a HUNGEXPO-nál évek óta tudjuk, hogy a 

megváltozott és megnövekedett kiállítói, ren-

dezvényszervezői és látogatói igények miatt 

bővíteni, átalakítani, újjáépíteni kell.

S okáig készültünk rá, terveztünk, javaslatokat, 

igényeket lehetséges megoldásokat elemeztünk, 

most pedig eljött az idő, hogy a tervekből való-

ság, a rajzokból valódi épületek legyenek.

A most induló kiállítási év sok tekintetben erről az épít-

kezésről szól. De miközben a gépek dübörögnek, nem 

állhat meg az élet, az üzletnek is mennie kell. Az átépítés 

idején is teljes gőzzel üzemel a  kongresszusi és kiállítási 

központ, a kiállítások zavartalanul működnek, bár néhol 

a megszokottól eltérő rend kialakítására lehet számítani. 

Ahogy a Hungexpo területe, a kiállítási és rendezvény 

portfólió is folyamatosan változik, fejlődik. A jól meg-

szokott, piacvezető rendezvényeink mellett, a három ta-

valy fejlesztett kiállításunk is beváltotta a hozzá fűzött 

reményeket, így a látogatók ismét találkozhatnak a 

HUNGAROMED Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiál-

lítással és Konferenciával, az OTTHONDesign Ősz Ott-

honteremtési Kiállítással és Vásárral, valamint a Beauty 

& Style Nemzetközi Szépségipari Kiállítással.

Legtöbben ismerjük azt az érzést, amikor lakást újítunk 

fel, hogy bár bosszankodva kerülgetjük a sóderhalmo-

kat, a szemünk már az üres falakat méregeti izgatot-

tan: ide jön a szekrény, oda a könyvespolc. Valahogy 

így vagyunk ezzel mi is: türelmet kérünk a kiállítóktól és 

látogatóktól a várható kellemetlenségekért, de közben 

büszkék vagyunk arra, amit építünk. Mert tudjuk, hogy 

az a jövő kényelmét, korszerű magas színvonalú üzleti 

környezetét szolgálja.

Ganczer Gábor 
Vezérigazgató, Hungexpo Zrt.

ÉS A JÖVŐ  
BEINDUL…



sirha-budapest@hungexpo.hu

S irha Budapest a francia Sirha Nemzetközi Hálózat tagjaként a kö-

zép-kelet-európai régió legjelentősebb élelmiszeripari és HoReCa 

szakkiállítása, mely lefedi az élelmiszeripar, sütő- és cukrászipar, 

szálloda-, vendéglátó-, és csomagolóipar, valamint a gasztronómia tel-

jes spektrumát. A kétévente megrendezésre kerülő esemény az iparágak 

legújabb trendjeinek és innovációinak megismerése mellett lehetőséget 

biztosít az érintett szakembereknek, hogy új kapcsolatokat alakítsanak ki, 

fejlesszék vállalkozásaikat és találkozzanak a szakma legjobbjaival. Ennek 

érdekében a kiállítást számos konferencia, bemutató és olyan világszínvo-

nalú verseny színesíti, mint a Bocuse d’Or magyar döntője, a Chaîne des 

Rôtisseurs – fiatal szakácsok versenye, a Sirha Budapest Desszert Verseny 

vagy a Közétkeztetési Szakácsverseny. Az üzleti tárgyalásoknak, pedig 

többek között PRIMOM Alapítvány és a European Enterprise Network B2B 

találkozója biztosít fórumot, melyen legutóbb 93, köztük 49 nemzetközi 

tárgyalás zajlott. A kiállítás kiemelt szakmai partnere a Metro és kiemelt 

médiatámogatója a Trade Magazin.

• ÉLELMISZERTERMÉKEK

• ITALOK

• SÜTŐ- ÉS CUKRÁSZIPARI TERMÉKEK 

ÉS BERENDEZÉSEK

• ÉLELMISZERIPARI GÉPEK, 

FELSZERELÉSEK

• KONYHATECHNOLÓGIA, GÉPEK, 

BERENDEZÉSEK

• KÁVÉHÁZ ÉS BÁR BERENDEZÉSEK  

ÉS TERMÉKEK

agromashexpo@hungexpo.hu

A z AGROmashEXPO és az AgrárgépShow együtt az agrárágazat leg-

rangosabb és legnagyobb agrár szakkiállítása Magyarországon. Ré-

giós szerepe folyamatosan növekszik, már 8,6% a külföldi látogatók 

aránya. A hazai géppiac szinte teljes mértékben jelen van: a piacvezető cé-

gek, a legnagyobb, forgalmazott nemzetközi márkák ugyanúgy, mint a hazai 

gépgyártás színe-java. A mezőgazdasági gépek mellett növekszik az input 

(vetőmagok és egyéb szaporító anyagok, a növényvédő szerek, műtrágyák, 

kártevő mentesítő anyagok) és a logisztika, az agrárelektronika, méréstech-

nika, automatizálás kínálata is. Kiemelt kormányzati és szakmai támogatott-

ság, valamint gazdag konferenciaprogramok jellemzik. 

• MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK, 

FELSZERELÉSEK ÉS  

LÉTESÍTMÉNYEK

• ÁLLATTARTÁS ESZKÖZEI, ÁLLATTARTÓ 

LÉTESÍTMÉNYEK

• MEZŐGAZDASÁGI LÉTESÍTMÉNYEK

• ERDÉSZET ÉS ERDÉSZETI GÉPEK

• VETŐMAGVAK ÉS EGYÉB SZAPORÍTÓ 

ANYAGOK

• VEGYIPARI TERMÉKEK

• AGRÁRELEKTRONIKA, 

MÉRÉSTECHNIKA, DIAGNOSZTIKA, 

AUTOMATIZÁLÁS

• AGRÁR KÖRNYEZETVÉDELEM

• MUNKAVÉDELEM, MUNKARUHÁZAT

• MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK

• AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS 

VIDÉKFEJLESZTÉS

350
kiállítók száma

295
kiállítók száma

29 000 m2

kiállítási terület bruttó

45 000 m2

kiállítási terület bruttó

12 600 m2

kiállítási terület nettó

38 500 m2

kiállítási terület nettó

47 100 
látogatók száma

21 500 
látogatók száma

www.agromashexpo.hu www.sirha-budapest.com

TEMATIKA:
• BÚTOR, TEXTIL, ASZTALI  

TERÍTÉK

• SZÁLLODAIPARI BERENDEZÉSEK, 

TERMÉKEK

• TECHNOLÓGIÁK, HIGIÉNIA, 

SZOLGÁLTATÁSOK

• BUDATRANSPACK:  

CSOMAGOLÁS TECHNIKAI ÉS 

LOGISZTIKAI TERMÉKEK, 

BERENDEZÉSEK

JANUÁR 22–25. FEBRUÁR 4–6.

38. Nemzetközi mezőgazdasági 
és mezőgép kiállítás

10. Mezőgazdasági eszköz- 
és gépkiállítás

TEMATIKA:

A teljes kiállítási csokor adatai 2018-as adatok

NEMZETKÖZI ÉLELMISZERIPARI & HORECA SZAKKIÁLLÍTÁS

2020.  
FEBRUÁR 4-6. 
HUNGEXPO  

MAGYARORSZÁG 



fehova@hungexpo.hu

A 
Kárpát-medence vadászainak, horgászainak és természetkedve-

lőinek nagyszabású találkozója 2020-ban 27. alkalommal várja az 

érdeklődőket. A FeHoVa a térség legjelentősebb vadászati kiállítása 

és egyben a legnagyobb hazai horgászbemutató szerepét is betöltő rendez-

vény. A szakmai bemutatók és találkozók, valamint az évről évre vissza-

térő népszerű programok mellett 2020-ban is számos közönségcsalogató 

eseménnyel várja a látogatókat, úgy mint a különleges trófea bemutatók 

vagy a sokszínű horgász előadások, és megrendezésre kerül a II. FeHoVa 

Nemzetközi Nyílt Preparátor Verseny is.

• 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

290
kiállítók száma

55 000 
látogatók száma

www.fehova.hu

TEMATIKA:

FEBRUÁR 13–16.

boatshow@hungexpo.hu

M agyarország legnagyobb szárazföldi kikötője, a hajózás és vízi 

sportok szezonnyitó nagyrendezvénye 2020-ban a 29. alkalommal 

nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A kiállítás, a résztvevő cé-

gek és látogatók egyöntetű véleménye alapján megtalálta új helyét az Uta-

zás kiállítás mellett, mellyel közösen 35.000 látogatót vonzottak legutóbb 

a  HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központba. A Budapest 

Boat Show az elmúlt évek folyamatos növekedésének köszönhetően olyan 

hajós találkozóhellyé vált, ahol a sport szerelmesei egyaránt találkozhat-

nak egymással, csakúgy, mint teljes hazai hajókínálattal, vagy az Újdonság 

Pályázatnak köszönhetően az elmúlt év legjobb innovációival. Ugyanakkor 

továbbra is fontos szerepet kapnak a vízi sportok, és azokhoz kapcsolódó 

felszerelések és szolgáltatások is. A látogatókat 2020-ban is számos érde-

kesség és szakmai program várja, hiszen a színpad, a Bemutató Medence 

és a Programsziget is újra megtelik látnivalókkal. A rendezvény második 

napján, pedig a kiállítók a megszokott módon az Exkluzív Kiállítás Megtekin-

tésen köthetnek üzleteket és láthatják vendégül legfontosabb partnereiket.

• 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

29. Nemzetközi hajókiállítás

• WINDSURF, SURF, KITESURF ÉS 

FELSZERELÉSEI

• JET-SKI, VÍZISÍ, WAKEBOARD  

ÉS FELSZERELÉSEI

• BÚVÁRFELSZERELÉSEK, TARTOZÉKOK, 

RUHÁZAT

• HATÓSÁGOK, SZÖVETSÉGEK, 

SZERVEZETEK, SZAKLAPOK

• PRÉMIUM TERMÉKEK ÉS 

SZOLGÁLTATÁSOK, HAJÓZÁSI 

AJÁNDÉKCIKKEK

www.boatshow.hu

TEMATIKA:

FEBRUÁR 27 – MÁRCIUS 1.

85
kiállítók száma

13 500 m2

kiállítási terület bruttó

42 600 m2

kiállítási terület bruttó

7 000 m2

kiállítási terület nettó

12 700 m2

kiállítási terület nettó

35 000 
látogatók száma*
* Utazás kiállítással közösen

27. Fegyver, horgászat,  
vadászat nemzetközi kiállítás

• VADÁSZTURIZMUS

• ERDŐ - ÉS VADGAZDÁLKODÁS

• VADTAKARMÁNYOK, VADTÁPOK

• SZÖVETSÉGEK, SZERVEZETEK, 

EGYESÜLETEK, ISKOLÁK

• HORGÁSZAT

• BOJLIZÁS ÉS VERSENYHORGÁSZAT 

ESZKÖZEI

• PERGETŐ HORGÁSZAT ESZKÖZEI

• FEEDER HORGÁSZAT ESZKÖZEI

• FINOMSZERELÉKEK

• KIEGÉSZÍTŐK, RUHÁZAT

• HORGÁSZTURIZMUS

• SZÖVETSÉGEK, SZERVEZETEK, 

EGYESÜLETEK



utazas@hungexpo.hu

M agyarország első számú turisztikai vására, a 2020-ban 43. alka-

lommal megrendezésre kerülő Utazás kiállítás számos újdonság-

gal, fejlesztéssel jelent meg 2019-ben, amelyek a jövőben is for-

málják az eseményt. A rendezvény középpontjába az élmények szerzése, 

a személyes kapcsolatok kialakítása és a látogatók minél szélesebb körű 

tájékoztatása kerül. Törekvésünk elérte célját, tavalyhoz képest meg-

duplázódott az elégedett kiállítók száma és az Utazás kiállítás a Budapest 

Boat Show-val közösen 35 000 látogatót vonzott. Az Utazás kiállítás 2020-

ban is olyan platformot nyújt a kiállítóknak, ahol szakértő személyzettel, 

hiteles tájékoztatással, digitális eszközök segítésével karnyújtásnyi közel-

ségbe tudják hozni az utazás élményét és személyes kapcsolatot tudnak 

kialakítani a potenciális utazókkal. Őket pedig ezen kívül minőségi szak-

mai programok, Turizmus Karrier Expo, Diák Szakmai Nap és verseny, úti 

célokat bemutató izgalmas előadások, beszélgetések utazó bloggerekkel, 

nyereményjátékok értékes nyereményekkel, és változatos színpadi műso-

rok szórakoztatják. Egyidejű rendezvények: Budapest Boat Show, Kara-

ván Szalon, HTCC Afrika Expo és Vásár, Járatlan Utakon Fesztivál.

240
kiállítók száma

35 000 
látogatók száma*

www.utazas.hungexpo.hu

TEMATIKA:

FEBRUÁR 27. – MÁRCIUS 1.

20 000 m2

kiállítási terület bruttó

7 700 m2

kiállítási terület nettó

43. Nemzetközi turisztikai 
kiállítás

ÚJDONSÁGOK:
• 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

* Budapest Boat Show-val együtt

A Diák Szakmai Nap sikerére építve 

2020-ban létrehoztunk egy turisztikai 

állásbörzét, Turizmus Karrier Expo néven, 

mellyel az ágazatban a pályakezdő 

fiatalok elhelyezkedését és a munkát 

kereső tapasztalt szakemberek karrierjét 

kívánjuk segíteni. Utazás kiállítás 2020 

fókuszába a kulturális és vallási turizmus 

témája kerül. Ehhez csatlakozik külföldi 

díszvendégként Olaszország és belföldi 

díszvendégként Eger és térsége.



otthondesign@hungexpo.hu

540
kiállítók száma

49 000 
látogatók száma

www.otthon-design.hu

40 000 m2

kiállítási terület bruttó

21 900 m2

kiállítási terület nettó

É vről évre egyre népszerűbb a kiállítók és látogatók körében a design 

és a lakberendezés legnagyobb hazai szakkiállítása, az OTTHONDe-

sign. A CONSTRUMA kiállítási csokron belül a lakásbelső kialakítá-

sának összes témakörét magában foglalja a bútoroktól a burkolatokon és 

a konyhatechnológián át a lakberendezési tanácsadásig. A legújabb hazai 

design trendek bemutatásáról a Magyar Design (fiatal tervezők munkái) 

gondoskodik. A kiállítás szakmai részét erősíti a Bútorszövetség által szer-

vezett konferencia és szakmai programok, bemutatók, valamint  a Lak-

berendezők Országos Szövetsége által koordinált, új szakmai trendeket 

enteriőrök formájában bemutató projekt. A kiállítás programjaival oktat, 

ízlést formál, inspirál.

• KONYHATECHNOLÓGIA A-Z-IG

• HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK

• BÚTOR

• BÚTORIPARI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI 

ALAPANYAGOK 

• FÜRDŐSZOBA & WELLNESS

• KANDALLÓK, KÁLYHÁK

• LÉPCSŐK, KORLÁTOK

• BURKOLATOK

• DESIGN KIEGÉSZÍTŐK, DÍSZEK

• LAKÁSTEXTIL

• LAKÁSVILÁGÍTÁS

• SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA

• LAKBERENDEZÉS TERVEZÉS, 

TANÁCSADÁS

• SZOLGÁLTATÁSOK

TEMATIKA:

9. Otthonteremtési szakkiállítás

A teljes kiállítási csokor adatai

A 
CONSTRUMA kiállítási csokor Magyarország egyetlen és kiemelke-

dő szakmai fóruma, mely az építkezéstől a lakberendezésen át a 

kerttervezésig lefedi az otthonteremtés teljes spektrumát. Komp-

lexitásának, kettős célcsoporjának (B2B és B2C) köszönhetően egyedül -

álló a közép-kelet-európai régióban. Az otthonteremtési csokor tagjai 

2020-ban: CONSTRUMA és OTTHONDesign. A régió vezető építőipari és 

otthonteremtési kiállítás együttesének „zászlóshajója”, a CONSTRUMA, 

a hazai építőipar szakmai csúcstalálkozója. Középpontjában az energia-

hatékonyság, fenntarthatóság, a környezettudatosság áll. A kiállításon 

megjelenik minden termékkör, mely az építkezéshez, felújításhoz szük-

séges: az építőanyagoktól a nyílászárókon át a szigetelésig, beleértve az 

építőgépeket, szerszámokat, eszközöket, eljárásokat. A legújabb techno-

lógiákat a gyártók hazai és nemzetközi márkáinak jelenléte biztosítja. A 

rendezvényt széleskörű szakmai támogatottság és gazdag konferencia 

program kíséri. A CONSTRUMA része a RENEO, amelyen a megújuló ener-

gia téma mellett az épületgépészet is hangsúlyosan jelenik meg a páros 

években. Az elmúlt évek slágertémája a napenergia hasznosítása.

• ÉPÍTŐIPAR, ÉPÍTŐANYAGOK

• NYÍLÁSZÁRÓK, KAPU, 

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA,  

ÜVEGIPAR (FRONTÁL)

• TETŐFEDÉS, BÁDOGOSIPAR  

(DACH-TECH)

• VÍZ-, HŐ- HANGSZIGETELÉS, 

HOMLOKZATÉPÍTÉS  

(INTER-ISOLA)

• MEGÚJULÓ ENERGIA,  

ÉPÜLETGÉPÉSZET (RENEO)

• KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS 

• VILÁGÍTÁSTECHNIKA, 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG (ELECTROLIGHT)

• ÉPÍTŐGÉPEK

• KÉSZHÁZAK

• LAKBERENDEZÉS, DESIGN  

(OTTHON DESIGN)

TEMATIKA:

OKTÓBER 7–11. OKTÓBER 7–11.

construma@hungexpo.hu

40 000 m2

kiállítási terület bruttó

21 900 m2

kiállítási terület nettó

49 000 
látogatók száma

39. Nemzetközi építőipari 
szakkiállítás

540
kiállítók száma

www.construma.hu

A teljes kiállítási csokor adatai



5 200 m2

kiállítási terület bruttó

2 300 m2

kiállítási terület nettó

hungaromed@hungexpo.hu

5 000 
látogatók száma

95
kiállítók száma

www.hungaromed.hu

A 
HUNGAROMED Egészségügyi és Orvostechnológiai Rendezvény 

Magyarország egyetlen átfogó egészségipari rendezvényeként 

lehetőséget ad a szakma szereplőinek, -mind gyártók, forgalma-

zók, megrendelők, valamint az eszközöket használó orvosok, gyógysze-

részek, egészségügyi szakdolgozók találkozására. A kiállítás és a kon-

ferencia programok együtt remek fórumot teremtenek az elmúlt évek 

egészségügyi változásainak bemutatására, a legújabb technológiák, 

eredmények prezentálására. 

• ORVOSTECHNIKA ÉS GYSE GYÁRTÓK, 

FORGALMAZÓK, REHABILITÁCIÓ, 

OTTHONÁPOLÁS

• EGÉSZSÉGÜGYI TECHNOLÓGIA

• KÓRHÁZÉPÍTÉS, -TECHNIKA, 

-ÜZEMELTETÉS

• EHEALTH, MHEALTH, TELEMEDICINA 

SZOLGÁLTATÁSOK

• INTÉZMÉNYI KISZOLGÁLÓ FUNKCIÓK

• GYÓGYSZERGYÁRTÓK, -FORGALMAZÓK

• GYÓGYSZER NAGYKERESKEDŐK

• GYÓGYSZERTÁRAK

• KLINIKAI VIZSGÁLATSZERVEZŐK

• MAGÁN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK

• ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ GYÁRTÓK ÉS 

FORGALMAZÓK

• TÁPSZERGYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK

• MENTÉS ÉS BETEGSZÁLLÍTÁS

• EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKA

• TELEKOMMUNIKÁCIÓS CÉGEK

• GYÓGYTURIZMUS

• BIZTOSÍTÓK, PÉNZÜGYI SZERVEZETEK

• ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK, KÓRHÁZAK, 

KLINIKÁK

• OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

• SZAKMAI, -CIVIL ÉS BETEGSZERVEZETEK

• TANÁCSADÓ ÉS ELEMZŐ CÉGEK

• SZAKMAI MÉDIA

TEMATIKA:

FÓKUSZPONTOK 2019-BEN:

3. Egészségügyi és orvostechnológiai 
kiállítás és konferencia

• EGÉSZSÉGÜGYI TECHNOLÓGIAI IPAR

• KÓRHÁZÉPÍTÉSZET ÉS 

KÓRHÁZFEJLESZTÉS

• DIGITÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI 

MEGOLDÁSOK

• NÉPEGÉSZSÉGÜGYI MOZGÓSÍTÁS

OKTÓBER 16–18.

2018-as adatok

beautyandstyle@hungexpo.hu

90
kiállítók száma

6 000 
látogatók száma

www.beautyandstyle.hu

OKTÓBER 16–18.

M agyarország legnagyobb szépségipari rendezvényén 2018-ban 

az iparág gyártói és forgalmazói 5 000 nm-en vonultatták fel 

a kozmetika, fodrászat, kéz- és lábápolás innovációt, profesz-

szionális termékeit és legújabb trendjeit. A BEAUTY & Style Nemzetközi 

Szépségipari kiállítás fő szakmai partnerével, a Budapesti Kereskedel-

mi és Iparkamara Kézműipari Tagozatával együtt nemzetközi színvonalú 

rendezvényt valósítunk meg a Hungexpo legújabb pavilonjában. Tavaly 

a látogatók több, mint 85%-a szakmai látogató volt, egyenletes szakmai 

megoszlással a különböző szakterületekről. A kiállító cégek és a szak-

mai látogatók is 74%-ban ajánlanák üzleti partnereinek a kiállítói részvé-

telt az eseményen. A kiállítás a hazai szépségipari szakma meghatározó 

platformja és éves találkozóhelye, ahol számos kihagyhatatlan program: 

színvonalas versenyek, workshopok és látványos bemutatók várják a 

szakembereket és a terület újdonságai iránt érdeklődőket.

• KOZMETIKA (ARCÁPOLÁS, 

DEKORKOMZETIKA, SMINK, 

TESTÁPOLÁS)

• FODRÁSZAT

• SZAKALLVÁGÁS/BARBER

• MŰKÖRÖM/ KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS 

(MANIKŰR, PEDIKŰR, GYÓGYPEDIKŰR, 

MŰKÖRÖMÉPÍTÉS ÉS -DÍSZÍTÉS) 

• SPA, FITNESS ÉS WELLNESS, 

SZOLÁRIUM (TERMÉKEK, 

TEMATIKA:
SZOLGÁLTATÁSOK, GÉPEK, 

ESZKÖZÖK)

• TANÁCSADÁS (STÍLUS, TÁPLÁLKOZÁSI, 

ORVOSI – BŐRGYÓGYÁSZ, PLASZTIKAI 

SEBÉSZ - EDZÉSTERV)

• EGYÉB (SZALONBÚTOR ÉS 

BERENDEZÉS, MUNKARUHA, 

HIGIÉNIA, SZAKMAI SZERVEZETEK, 

TOVÁBKKÉPZÉS, OKTATÁS, MÉDIA, 

TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK, PARFÜM)

3. Nemzetközi 
szépségipari kiállítás

2018-as adatok

5 000 m2

kiállítási terület bruttó

2 800 m2

kiállítási terület nettó



OKTÓBER 19–22.

22 100 m2

kiállítási terület bruttó

10 200 m2

kiállítási terület nettó

12 200 
látogatók száma

310
kiállítók száma

Nemzetközi ipari szakkiállítás

M agyarország legnagyobb üzleti eseménye az iparban. Az IPAR 

NAPJAI-n egy helyen és egy időben mutatkoznak be a legújabb 

termékek és szolgáltatások, a legmodernebb technológiák és 

rendszerek többek között a gépipar, szerszámipar, az ipari elektronika, 

az automatizálás, a robotika, a beszállítóipar és a logisztika területéről. A 

szakkiállításon, mely komplex megoldásokat nyújt kis-, közép- és nagy-

vállalatok számára, 2020-ban is kiemelt téma lesz az IPAR 4.0. A rendez-

vényt gazdag konferenciaprogram kíséri, együttműködésben az Innová-

ciós és Technológiai Minisztériummal, az MTA-SZTAKI-val és a Gépipari 

Tudományos Egyesülettel.

• INDUSTRIAUTOMATION 

• FLUIDTECH (FLUIDTECHNIKA)

• SUBCON (BESZÁLLÍTÓIPAR)

• CHEMTECH (VEGYIPAR, 

MŰANYAGIPAR, GUMIIPAR)

• LOGEXPO (IPARI LOGISZTIKA)

• MACH&WELD (GÉPGYÁRTÁS-

TECHNOLÓGIA, 

GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS, 

ROBOTIKA, MÉRÉSTECHNIKA, 

HEGESZTÉSTECHNIKA)

• 3D NYOMTATÁS

• SZAKLAPOK, KIADÓK

• ENERGEXPO (ENERGETIKA, 

ENERGIAGAZDÁLKODÁS)

• VÉDŐHÁLÓ BUDAPEST 

(MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, 

BIZTONSÁGVÉDELEM)

• IPARI KÖRNYEZETVÉDELEM

• TÁVKÖZLÉS, TELEKOMMUNIKÁCIÓ, 5G

• KUTATÁS + FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ

• SZAKMAI SZÖVETSÉGEK, 

SZERVEZETEK

• OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

• PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK

• HR SZOLGÁLTATÓK

TEMATIKA:

2018-as adatok

iparnapjai@hungexpo.huwww.iparnapjai.hu 

255
kiállítók száma

10 000 
látogatók száma

OKTÓBER 19–22.

8. alkalommal kerül megrendezésre az AUTOMOTIVE HUNGARY 

Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás. A hazai autógyárak 

mellett felvonulnak a beszállítók, alkatrészgyártók, gyártási folya-

matok és beszállítói szolgáltatások képviselői, gépjárműipari egységek 

és rendszerek-, üzemi gyártó berendezések gyártó, forgalmazói, rend-

szerintegrátorok, iparághoz kapcsolódó szolgáltatók, és járműiparhoz 

kötődő oktatási szféra szereplői. A rendezvény bemutatja a járműiparra 

jellemző ágazati mátrixot, amelyben megtalálhatók az elektronika, szá-

mítástechnika, szoftver-, gép-, műanyag-, üveg-, vegy-, és kompozit ipar 

egyes elemei. A kiállítás mögött széleskörű szakmai és állami támogatás 

áll, lehetővé téve a konferenciák, beszállítói fórumok és a TECHTOGET-

HER diákverseny létrejöttét.

• JÁRMŰGYÁRTÁS

• GARÁZSIPAR,  

SZERVIZTECHNIKA

• DIAGNOSZTIKA

• GARÁZSBERENDEZÉSEK

• SZERVIZFELSZERELÉSEK

• GÉPJÁRMŰALKATRÉSZEK

• GYÁRTÁSI FOLYAMATOK ÉS 

BESZÁLÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOK

TEMATIKA:

AUTOMOTIVE
HUNGARY
8. Nemzetközi járműipari 
beszállítói szakkiállítás

Adatok 2018-ban az AUTÓTECHNIKA-AUTODIGA szakkiállítással együtt

• GÉPJÁRMŰIPARI EGYSÉGEK ÉS 

RENDSZEREK

• JÁRMŰIPARI INFORMATIKA

• ÜZEMI GYÁRTÓ BERENDEZÉSEK

• IPARI SZOLGÁLTATÁSOK

• ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

• EMBERI ERŐFORRÁS

• ALTERNATÍV HAJTÁS  

ÉS ELEKTROMOS TÖLTÉS

16 500 m2

kiállítási terület bruttó

7 600 m2

kiállítási terület nettó

automotivexpo@hungexpo.hu  www.automotivexpo.hu



„A cégünk standján regisztrált közel 2.000 látogató egyértelmű -

en bizonyítja, hogy a MACH-TECH szakkiállítás társaságunk pia -

ci szektorának igazi kiállítása. A kiállítás sikeres megrendezésé-

hez óriási segítséget kapunk a Hungexpo szervező csapatától. 

Minden évben igyekszünk legújabb termékeinket a szakmához 

illő, színvonalas bemutatóval a látogatók elé tárni. Legutóbb 

élő forgácsoló bemutatóval muttatuk be legújabb forgácsoló 

szerszámainkat, a hozzájuk tartozó technológiát és a legmoder-

nebb befogástechnikai eszközeinket. Előre örülünk a 2 év múlva 

ismételten megrendezendő, a piaci szektort átfogó következő 

szakkiállításnak.”

Fülöp Zsolt Sales Manager Hungary –  

Hoffmann Group / MACH-TECH kiállító

„Az ÉMSZ évtizedek óta szoros együttműködésben dolgozik a 

CONSTRUMA teammel: több, mint 20 éve védnöke, 3 éve társ-fő-

védnöke a szakkiállításnak. Szakmai szervezetként a hazánkban, 

sőt a közép-kelet-európai régióban is piacvezető kiállítás szakmai 

támogatása szinte kötelező. Büszkék vagyunk arra, hogy a HUN-

GEXPO csapatával közösen fejlesztett kísérőeseményeink, inno-

vatív ötleteink és AZ ÉV TETŐJE Nívódíj ünnepélyes díjátadója 

által évről-évre a CONSTRUMA részesei lehetünk. Edukatív, show 

jellegű bemutatóinkkal teszünk azért, hogy a kiállítás látogatá-

sa a szakma és a végfelhasználók számára is élményt jelentsen. 

A 2020-as évre újdonsággal készülünk: az „A” pavilonban egy 

látványos tetős show szigetet fogunk kialakítani. Hiszem, hogy 

a CONSTRUMA széleskörű kísérőeseményeivel és az 5 nap alatt 

bemutatásra kerülő termékújdonságokkal a tervezők, a kivitele-

zők és a nagyközönség informálása által jelentősen hozzájárul a 

szakma színvonalának emeléséhez.”

Sándor Mátyás elnök –  

ÉMSZ Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok 

Magyarországi Szövetsége / CONSTRUMA szakmai partner

„Az autóiparban használatos készülékekkel jelentünk meg a kiál-

lításon, aminek köszönhetően igen nagy érdeklődés volt a stan-

dunknál. Sok, az autóiparban dolgozó mérnökkel ismerkedtünk 

meg és cseréltünk elérhetőséget, ezzel bővítve a vállalat kapcso-

lati körét Magyarországon.” 

Carl Zeiss Technika Kft. /  

AUTOMOTIVE Hungary kiállító

„Idén még több ügyfélre találtunk, akik érdeklődtek a mikroszkó-

pos képalkotási és mérési megoldásaink iránt. A látogatók számát 

tekintve is elégedettek voltunk. Értékelem a szervezők megnöve-

kedett aktivitását a kiállítás általános megjelenését illetően, vala-

mint a rendezvény alatt és után nyújtott segítségüket is.” 

KEYENCE International /  

AUTOMOTIVE Hungary kiállító

KIÁLLÍTÓI  

AJÁNLÁSOK
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