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AGROMASHEXPO

január 23-26.

MACH-TECH

május 14-17.

AGRÁRGÉPSHOW

január 23-26.

IPAR NAPJAI

május 14-17.

MAGYAR KERT

január 23-26.

HUNGAROMED

október 10-12.

SZŐLÉSZET
ÉS PINCÉSZET

január 23-26.

OTTHONDESIGN ŐSZ

október 11-13.

FEHOVA

február 7-10.

AUTOMOTIVE
HUNGARY

október 16-18.

BUDAPEST BOAT
SHOW

február 21-24.

AUTÓTECHNIKA

október 16-18.

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS

február 21-24.

BEAUTY AND STYLE

október 18-20.

CONSTRUMA

április 3-7.

HUNGAROTHERM

április 3-7.

CONSTRUMA KERT

április 3-7.

OTTHONDESIGN

április 3-7.

2019. január 23– 26.

2019. január 23– 26.

37. Nemzetközi mezőgazdasági
és mezőgép kiállítás

9. Mezőgazdasági eszközés gépkiállítás

Az AGROMASHEXPO és az AGRÁRGÉPSHOW együtt az agrárágazat
legrangosabb és legnagyobb agár szakkiállítása Magyarországon. Régiós
szerepe folyamatosan növekszik, már 8% a külföldi látogatók aránya. A
hazai géppiac szinte teljes mértékben jelen van: a piacvezető cégek, 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,
méréstechnika, automatizálás kínálata is. Kiemelt kormányzati és szakmai
támogatottság, gazdag konferenciaprogram.

A parkok, kertek fenntartásának gépeit, eszközeit bemutató MAGYAR
KERT szakkiállítás az AGROmashEXPO társkiállítása. A kiállítás tematikája
a teljes szakágazatot lefedi: a kertek, parkok, kommunális zöldterületek
tervezéséhez, fenntartásához, megmunkálásához szükséges eszközök és
technológiák teljes palettája bemutatható.

EGYIDEJŰ RENDEZVÉNYEK:

TEMATIKA:

• Magyar Kert
• Szőlészet és Pincészet

360

kiállító*

TEMATIKA:

41 100 m

2

kiállítási terület*

47 500

látogató*

*a kiállítási csokor együtt

www.agromashexpo.hu

agromashexpo@hungexpo.hu

• 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

www.kertkiallitas.hu

kertkiallitas@hungexpo.hu

•KERTEK ÉS PARKOK TERVEZÉSE
• KERTI KISGÉPEK ÉS
KÉZISZERSZÁMOK
• PARKOK ÉS KOMMUNÁLIS ZÖLD
TERÜLETEK ÁPOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ
GÉPEK
• KERTBERENDEZÉS ÉS ÉPÍTÉS ELEMEI
• TÉRBURKOLAT ANYAGAI
• KERTI ÉS PARKI BÚTOROK,
SPORTPÁLYÁK ÉS JÁTSZÓTEREK
FELSZERELÉSEI
• VÍZ- ÉS FÉNYTECHNIKA
• ÉLŐ ZÖLDNÖVÉNYEK,
SZAPORÍTÓANYAGAI
• HAJTATÓHÁZAK, ANYAGOK,
FELSZERELÉSEK
• BIOLÓGIAI ÉS KÉMIAI TERMÉKEK
• KERTÉSZETI CSOMAGOLÓANYAGOK,
FÓLIÁK
• KERTI-PARKI HULLADÉKOK
KOMPOSZTÁLÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSA
• VIRÁGKÖTÉSZET
• KIEGÉSZÍTŐ KELLÉKEK

2019. január 23– 26.

2019. február 7–10.

26. Fegyver, Horgászat,
Vadászat Nemzetközi Kiállítás

A SZŐLÉSZET ÉS PINCÉSZET kiállítás e két terület technológiájának
egyetlen hazai szakkiállítása, mely egy időben kerül megrendezésre
az AGROmashEXPO kiállítással. A kiállítás tematikája a teljes gyártási
folyamatot lefedi. Minden termék, technológia és szolgáltatás, ami a
borhoz kapcsolódik, bemutatható a kiállításon, sőt azok részvételére is
lehetőség van, akik pálinkakészítéshez használható eszközök gyártásával,
forgalmazásával foglalkoznak.

TEMATIKA:

TEMATIKA:

SZŐLÉSZET, SZŐLŐTERMELÉS
• TALAJBEVIZSGÁLÁS
• TALAJ-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS MEGMUNKÁLÁS
• MAGOK, OLTVÁNYOK
• A SZŐLŐTELEPÍTÉS, - MŰVELÉS ÉS
SZÜRETELÉS ESZKÖZEI, GÉPEI
• NÖVÉNYVÉDELEM - KÉMIAI ÉS
BIOLÓGIAI TERMÉKEK
• ÖNTÖZÉSTECHNIKA
• SZŐLŐFELDOLGOZÁS GÉPEI ÉS
ESZKÖZEI
• ADALÉK ANYAGOK / ADDITIVES
• SZŐLŐBŐL KÉSZÍTHETŐ EGYÉB
TERMÉKEK /OLAJOK, ECETEK, ÜDÍTŐK
STB.

PINCÉSZET
• SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSPRÉSELÉS
ESZKÖZEI

www.szpkiallitas.hu

• ÉRLELÉS ÉS TÁROLÁS ESZKÖZEI
• SZÉTVÁLASZTÁS ÉS SZŰRÉS ESZKÖZEI
• BOR ÉS LEVEK KEZELÉSÉNEK
ESZKÖZEI
• EGYÉB ITALOK ELŐÁLLÍTÁSÁRA
SZOLGÁLÓ TECHNOLÓGIÁK

A Kárpát-medence vadászainak, horgászainak és természetkedvelőinek
nagyszabású találkozója 2019-ben 26. alkalommal várja az érdeklődőket.
A FeHoVa a térség legjelentősebb vadászati kiállítása és egyben a
legnagyobb hazai horgászbemutató szerepét is betöltő esemény. A
szakmai bemutatkozás és találkozók, valamint az évről évre visszatérő
népszerű programok mellett 2019-ben is számos újdonsággal fogadja
a látogatókat, melynek középpontjában különleges trófea bemutatók,
STIHL Timbersport sportfavágó verseny, valamint sokszínű horgász
programok állnak.

ÚJDONSÁG:
• I. FEHOVA NEMZETKÖZI NYÍLT
PREPARÁTOR VERSENY

300

kiállító

12 100 m

2

kiállítási terület

56 000

látogató

• PALACKOZÁS ÉS CSOMAGOLÁS
ANYAGAI, GÉPEI
• SZAKMAI KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK

• STIHL TIMBERSPORTS SERIES®
SPORTFAVÁGÓ VERSENY ÉS
BEMUTATÓ
• VII. FEHOVA-MEOE NEMZETKÖZI
KUTYAKIÁLLÍTÁS (CAC, CACIB)

TEMATIKA:
www.fehova.hu

• PINCÉSZETEK ÉS TERMÉKEIK

szpkiallitas@hungexpo.hu

EGYIDEJŰ
RENDEZVÉNYEK:

fehova@hungexpo.hu

•
•
•
•

FEGYVER
VADÁSZAT
HALÁSZAT
HORGÁSZAT

2019. február 21–24.

2019. február 21-24.

42. Nemzetközi
turisztikai kiállítás

28. Nemzetközi hajókiállítás

2019-ben a 28. alkalommal várja a hajózás iránt érdeklődőket
Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője, a hajózás és a vízi sportok
szezonnyitó nagyrendezvénye. A Budapest Boat Show minden évben
felvonultatja a teljes, aktuális hazai hajó palettát a vitorlás, motoros és
elektromos hajóktól kezdve a hajózáshoz kapcsolódó szolgáltatásokon és
felszereléseken át, egészen a vízi sportokig.
A legutóbb önállóan is helyt álló esemény legközelebb az Utazás kiállítással
egy időben kerül megrendezésre, mellyel a számos kapcsolódási pontnak
köszönhetően közösen erősítik egymást olyan témákban, mint a hajós
utazások, aktív turizmus vagy a Bejárható Magyarország program.
A látogatókat továbbra is színes szakmai és nagyközönség programok
várják mind a GENERALI Kikötő Színpadon, mind a Programszigeten és a
Bemutató Medencében. A Budapest Boat Show újra szakmai nappal indul,
és a kiállítás második napján immár hagyományosan megrendezésre kerül
az Exkluzív Kiállítás Megtekintés is.

TEMATIKA:

80

kiállító

6 100 m2

kiállítási terület

8 300

látogató

www.boatshow.hu

boatshow@hungexpo.hu

• 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
• WINDSURF, SURF, KITESURF ÉS
FELSZERELÉSEI
• JET-SKI, VÍZISÍ, WAKEBOARD ÉS
FELSZERELÉSEI
• BÚVÁRFELSZERELÉSEK, TARTOZÉKOK,
RUHÁZAT
• HATÓSÁGOK, SZÖVETSÉGEK,
SZERVEZETEK, SZAKLAPOK
• PRÉMIUM TERMÉKEK ÉS
SZOLGÁLTATÁSOK, HAJÓZÁSI
AJÁNDÉKCIKKEK

Magyarország első számú turisztikai vására a 42 éve megrendezésre kerülő Utazás kiállítás. Az ágazatban történő változásokra reagálva a rendezvény középpontjába az élmények szerzését, a személyes kapcsolatok
kialakítását és a látogatók minél szélesebb körű tájékoztatását tettük.
„Aktív hétvége van.” szlogen értelmében egyedi, hosszú hétvégét szervezünk a lehető legtöbb külföldi úti cél, belföldi turisztikai térség, utazáshoz
kötődő szolgáltató cég bemutatkozásával. 2019-ben a fókuszba Algéria,
Bács-Kiskun-megye és Kecskemét, Várak és kastélyok kerülnek, mint a
kiállítás díszvendégei. A rendezvény fórumot biztosít nemzetközi és hazai
B2B tárgyalásoknak, turisztikai témájú előadásoknak, workshopoknak. A
második alkalommal megrendezésre kerülő Diák Szakmai Napon a turisztikai tanulmányokat folytató diákokat lehet megszólítani programokkal.

314

kiállító*

25 500 m2

kiállítási terület*

25 000

látogató*
*a Bringaexpo-val
együtt

www.utazas.hungexpo.hu

utazas@hungexpo.hu

ÚJDONSÁGOK:
Budapest Boat Show is egyidejű rendezvénye lesz az Utazás kiállításnak,
így az Afrika Expo és Vásárral, valamint a Karaván Szalon, a kerékpározás és a futás rajongóival együttesen
közel 35 000 látogatóra, potenciális
utazóra számítunk.

TEMATIKA:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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

2019. április 3–7.

2019. április 3–7.

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR

38. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

A CONSTRUMA kiállítási csokor Magyarország egyetlen és kiemelkedő szakmai fóruma, mely az építkezéstől a lakberendezésen át a kerttervezésig lefedi az otthonteremtés teljes spektrumát. Komplexitásának, kettős célcsoporjának (B2B és B2C) köszönhetően egyedülálló a
közép-kelet-európai régióban.
Az otthonteremtési csokor tagjai 2019-ben: CONSTRUMA /
CONSTRUMA KERT, HUNGAROTHERM/RENEO, OTTHONDesign
A közép-kelet európai régió vezető építőipari és otthonteremtési kiállítás
csokrának „zászlóshajója”, a CONSTRUMA, a hazai építőipar szakmai
csúcstalálkozója. Középpontjában a fenntarthatóság, a környezettudatosság áll. A kiállításon megjelenik minden termékkör, mely az építkezéshez, felújításhoz szükséges: az építőanyagoktól a nyílászárókon át
a szigetelésig minden, beleértve az építőgépeket, eszközöket, eljárásokat. A legújabb technológiákat az évről évre növekvő számú gyártó hazai és nemzetközi márkáinak jelenléte biztosítja. A rendezvényt széleskörű
szakmai támogatottság és gazdag konferencia program kíséri.

TEMATIKA:

555

kiállító*

22 500 m2

kiállítási terület*

48 000

látogató*

*a kiállítási csokor együtt

www.construma.hu

• ÉPÍTŐIPAR, ÉPÍTŐANYAGOK
• NYÍLÁSZÁRÓK, KAPU,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA, ÜVEGIPAR
(FRONTÁL)
• TETŐFEDÉS, BÁDOGOSIPAR
(DACH-TECH)
• VÍZ-, HŐ- HANGSZIGETELÉS,
HOMLOKZATÉPÍTÉS (INTER-ISOLA)
• VILÁGÍTÁSTECHNIKA,
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG
(ELECTROLIGHT)
• KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS
(CONSTRUMA KERT)
• ÉPÜLETGÉPÉSZET, MEGÚJULÓ
ENERGIA (HUNGAROTHERM, RENEO)
• LAKBERENDEZÉS, DESIGN
(OTTHON DESIGN)

construma@hungexpo.hu

8. Dísznövény és kertépítészeti
szakkiállítás és vásár

A CONSTRUMA KERT a kerttervezés, kertépítés, kertkultúra tavaszi
seregszemléje, a CONSTRUMA otthonteremtési csokor legszínesebb része. A kiállítás a látogatók között is egyre nagyobb vonzerőt képvisel.
Kezdetektől kiemelt programja a Magyar Kertépítő Verseny és Show.
A kertépítés eszközei, kisgépei mellett a dísznövények is teret kapnak
a rendezvényen. A kiállítási térben felállított színpadon folyamatosan
zajlanak a programok, bemutatók.

TEMATIKA:
• NÖVÉNYEK, VETŐMAGOK, SZAPORÍTÓ
ANYAGOK, TÁPTALAJOK
• DÍSZPARKOK, ÜLTETVÉNYEK,
KERTÉSZETEK, KERTEK GÉPEI,
SZERSZÁMAI, ESZKÖZEI,
BERENDEZÉSEI
• VEGYIPARI TERMÉKEK
• INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS
• ÖNTÖZÉSTECHNIKA, SZIVATTYÚK,
SZŰRÉS
• KERTI TÓTECHNIKA
• PARKOK ÉS KOMMUNÁLIS TERÜLETEK
ÁPOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ GÉPEK
• KÉMIAI ÉS BIOLÓGIAI TERMÉKEK
• KERTBERENDEZÉS ÉS ÉPÍTÉS ELEMEI
• KERTI BÚTOROK
• SZOBROK
• KONYHAKERTEK (FŰSZERNÖVÉNYEK)
• KÖZTERÜLETEK - PARKFENNTARTÁS,
KÖZVILÁGÍTÁS, KÖZTERÜLETI
ESZKÖZÖK

2019. április 3–7.

2019. április 3–7.

10. Nemzetközi fűtés-, szellőzés-,
klíma- és szanitertechnikai
szakkiállítás

8. Otthonteremtési szakkiállítás

Az épületgépészet legnagyobb hazai seregszemléje, mely kétévente kerül megrendezésre a CONSTRUMA otthonteremtési csokor részeként. A
kiállítás egyik legerősebb témáját a fűtéstechnikai, légtechnikai és klímatechnikai kiállítók alkotják, de emellett a megújuló energiák (RENEO)
és az épületgépészet további témakörei is jelen vannak újdonságaikkal.
A gyártók megjelenése mellett a színvonalas szakmai kísérő program is
komoly vonzerőt jelent a látogatók számára.

Évről évre egyre népszerűbb a kiállítók és látogatók körében a design és
a lakberendezés legnagyobb hazai szakkiállítása, az OTTHONDesign. A
CONSTRUMA kiállítási csokron belül a lakásbelső kialakításának összes
témakörét magában foglalja a bútoroktól a burkolatokon, fürdőszoba-berendezéseken és konyhatechnológián át a lakberendezési tanácsadásig.
A legújabb hazai design trendeket a MAGYAR DESIGN (fiatal tervezők)
standja mutatja be. A kiállítás szakmai részét erősíti a Bútorszövetség által szervezett konferencia, és a Lakberendezők Országos Szövetsége által
koordinált új szakmai trendek bemutatását célzó projekt.

TEMATIKA:

TEMATIKA:

• RENEO - MEGÚJULÓ ENERGIA,
ALTERNATÍV ENERGIA

• KONYHATECHNOLÓGIA A-Z-IG

• FŰTÉSTECHNIKA

• BÚTOR

• HŰTÉSTECHNIKA
• LÉG-, SZELLŐZÉS-, KLÍMATECHNIKA

• BÚTORIPARI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI
ALAPANYAGOK

• SZANITERTECHNIKA

• FÜRDŐSZOBA & WELLNESS

• SZIVATTYÚK, VÍZKEZELÉSI
BERENDEZÉSEK

• KANDALLÓK, KÁLYHÁK

• CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS

• BURKOLATOK

• SZERELÉSTECHNIKA

• DESIGN KIEGÉSZÍTŐK, DÍSZEK

• MÉRŐ-, VEZÉRLŐ- ÉS
SZABÁLYOZÓKÉSZÜLÉKEK

• LAKÁSTEXTIL

• VÁROSFEJLESZTÉS
(INGATLANFEJLESZTÉS, VÁROSI
INFRASTRUKTÚRA)

• SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA

• VÁROSÜZEMELTETÉS

• HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK

• LÉPCSŐK, KORLÁTOK

• LAKÁSVILÁGÍTÁS
• LAKBERENDEZÉS TERVEZÉS,
TANÁCSADÁS
• SZOLGÁLTATÁSOK

2019. május 14–17.

2019. október 11–13.

Nemzetközi gépgyártás-technológiai
és hegesztéstechnikai szakkiállítás

Otthonteremtési kiállítás és vásár
Nemzetközi ipari szakkiállítás

Magyarország legnagyobb üzleti eseménye az iparban. A MACH-TECHen és 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 hegesztéstechnika és a logisztika területéről.
A szakkiállítás-együttesen, mely komplex megoldásokat nyújt kis-,
közép- és nagyvállalatok számára, 2019-ben is kiemelt téma lesz az IPAR
4.0. A rendezvényt gazdag konferenciaprogram kíséri, többek között az
Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform konferenciája.

Az OTTHONDesign Ősz Otthonteremtési kiállítás és vásár fókuszában
a lakásbelső kialakítása áll, melyhez minőségi és design termékek
felvonultatásával, a hazai design szakma kreativitásával, ötletekkel,
tanácsadással, bemutatókkal kíván hozzájárulni az őszi rendezvény. A
HUNGEXPO nem csak a tavaszi, hanem őszi rendezvényén is lehetőséget ad
a kreatívipar megjelenésének, így vált 2018-ban az őszi kiállítás stratégiai
partnerévé a Design Hét Budapest. A rendezvény alapvetően a lakberendezés
előtt álló vagy lakásukat éppen átalakítani vágyó nagyközönség számára
teremt fórumot ősszel a piaci újdonságok feltérképezésére. Emellett a
kiállítás a szakmai látogatók számára is szervez programokat: konferenciát,
workshopot.

TEMATIKA:

425

kiállító*

16 500 m2

kiállítási terület*

16 800

látogató*

MACH-TECH
• FÉMMEGMUNKÁLÁS
• GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS
• KÖTÉSTECHNIKA
• ROBOTIKA, GYÁRTÓSOROK
• FELÜLETKEZELÉS
• KORRÓZIÓVÉDELEM
• WELD-TECH - HEGESZTÉSTECHNIKA
• IPARI ANYAGVIZSGÁLAT
• SZERSZÁM- ÉS KÉSZÜLÉKGYÁRTÁS
• GÉPKARBANTARTÁS ÉS
DIAGNOSZTIKA
• MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS,
MÉRÉSTECHNIKA
• SZOFTVEREK A GÉPIPARBAN
• SUBCON - BESZÁLLÍTÓIPAR

*a 2017-es kiállítás-együttes adatai

www.iparnapjai.hu

iparnapjai@hungexpo.hu

IPAR NAPJAI
• INDUSTRIAUTOMATION
• FLUIDTECH
• CHEMTECH
• 3D NYOMTATÁS
• LOGEXPO
• ENERGEXPO
• SECUTECH-VÉDTECH
• IPARI KÖRNYEZETVÉDELEM

TEMATIKA:
• BÚTOR
• KONYHA

100

kiállító

3000 m2

kiállítási terület

• FÜRDŐSZOBA
• WELLNESS
• FŰTÉSTECHNIKA, LÉG-, SZELLŐZÉSÉS KLÍMATECHNIKA
• KANDALLÓK, KÁLYHÁK
• LÉPCSŐK, KORLÁTOK
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• NYÍLÁSZÁRÓK

16 000

látogató

• BIZTONSÁGTECHNIKA
• BURKOLATOK
• DESIGN KIEGÉSZÍTŐK, DEKORÁCIÓK
• LAKÁSTEXTIL
• LAKÁSVILÁGÍTÁS

www.osz.otthon-design.hu

osz.otthondesign@hungexpo.hu

• SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA
• SMART HOME
• LAKBERENDEZÉS TERVEZÉS,
TANÁCSADÁS, SZOFTVEREK
• SZOLGÁLTATÁSOK

2019. október 16–18.

2019. október 16–18.

AUTOMOTIVE

28. Nemzetközi járműfenntartóipari szakkiállítás

HUNGARY

7. Nemzetközi járműipari
beszállítói szakkiállítás

autodiga 2019

Az AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi járműipari beszállítói
szakkiállítás és az egyidejű AUTÓTECHNIKA-AUTODIGA Nemzetközi
járműfenntartó-ipari szakkiállítás együtt komplex képet mutat a
járműipar trendjeiről, a fejlődési irányokról, az innovációs lehetőségekről
és a szakember utánpótlás helyzetéről. Az AUTOMOTIVE HUNGARY a
hazai autógyárak mellett bemutatja a beszállítókat, alkatrészgyártókat
és a járműiparhoz kötődő oktatási szféra szereplőit is. A kiállítás
mögött széleskörű szakmai és állami támogatás áll, ami lehetővé teszi
a konferenciák, beszállítói fórumok és a TECHTOGETHER diákverseny
létrejöttét.

260

kiállító*

7 600 m2

kiállítási terület*

TEMATIKA:
• JÁRMŰGYÁRTÁS
• GYÁRTÁSI FOLYAMATOK ÉS
BESZÁLLÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOK
• GÉPJÁRMŰIPARI EGYSÉGEK ÉS
RENDSZEREK

Idén 28. alkalommal nyitja meg kapuit a hazai autójavító és -fenntartó
ipar legjelentősebb szakmai fóruma. A kiállítás egy helyre koncentrálja a
járműkarbantartás, szerviztechnika – és autóipar – jelenlegi és jövőbeli
képviselőit. Az eseményen a piac meghatározó és feltörekvő szereplői
mutatják be jelenlegi eszköztárukat, tudásukat és képet adnak a
garázsipar, a járműipari karbantartás, az alkatrészgyártás és az oktatás
várható fejlődési irányairól.

TEMATIKA:

260

kiállító*

7 600 m2

kiállítási terület*

• INFORMATIKA

10 000

látogató*
*az AUTÓTECHNIKA - AUTODIGA 2018
szakkiállítással együtt

• ÜZEMI GYÁRTÓ BERENDEZÉSEK
• IPARI SZOLGÁLTATÁSOK
• ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

10 000

látogató*
*az AUTOMOTIVE HUNGARY 2018
szakkiállítással együtt

• ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK

• KARBANTARTÁS, SZERVIZ
• ÚJRAHASZNOSÍTÁS,
KÖRNYEZETVÉDELEM
• UTÓLAGOS BESZERELÉS, JAVÍTÁS,
KARBANTARTÁS, CSERE
• GUMIIPAR
• AUTÓELEKTRONIKA
• KENŐANYAGOK, ADALÉKANYAGOK,
AUTÓÁPOLÁS
• AUTÓÜVEG
• TUNING
• SZOLGÁLTATÁSOK, EGYÉB
KIEGÉSZÍTŐK

• EMBERI ERŐFORRÁS

www.automotivexpo.hu

• FELSZERELÉS, ALKATRÉSZ

www.autotechnika.hungexpo.hu

• OKTATÁS
• SZAKMAI SZERVEZETEK
• SZAKKIADVÁNYOK

automotivexpo@hungexpo.hu

autotechnika@hungexpo.hu

2019. október 10–12.

2019. október 18–20.

2. Egészségügyi és
Orvostechnológiai Kiállítás

2. Nemzetközi Szépségipari
Kiállítás

A HUNGAROMED Magyarországon egyedülálló, hiánypótló szakkiállítás és
konferencia, ahol az egészségügyben érdekelt cégek, befektetők, termékek és
szolgáltatások egy helyen találkoznak egymással és az érintett nagyközönséggel.
A kiállítás és a hozzá kapcsolódó szakmai programok egymást kiegészítve remek
fórumot teremtenek az elmúlt évek egészségügyi változásainak bemutatására,
a legújabb technológiák és eredmények prezentálására. Továbbképzésekkel,
előadásokkal várjuk a szakmai közönséget.

97

kiállító

2300 m2

kiállítási terület

2 500

látogató

www.hungaromed.hu

hungaromed@hungexpo.hu

Középpontban a szépség és a stílus! A szépségipar nagyszabású
rendezvényén a szektor három nagy területének - fodrászat, kozmetika,
kéz és lábápolás - professzionális termékei, minőségi szolgáltatásai,
legújabb trendjei és fejlesztései mutatkoznak be. A Beauty & Style
Nemzetközi Szépségipari Kiállításon számos kihagyhatatlan program:
színvonalas versenyek, workshopok, látványos bemutatók és előadások
várják a szakembereket és a terület újdonságai iránt érdeklődőket.

TEMATIKA:

TEMATIKA:

• ORVOSTECHNIKA ÉS GYSE GYÁRTÓK,
FORGALMAZÓK, REHABILITÁCIÓ,
OTTHONÁPOLÁS
• EGÉSZSÉGÜGYI TECHNOLÓGIA,
• KÓRHÁZÉPÍTÉS, -TECHNIKA,
ÜZEMELTETÉS, INTÉZMÉNYI KISZOLGÁLÓ
FUNKCIÓK
• GYÓGYSZERGYÁRTÓK, FORGALMAZÓK,
GYÓGYSZER NAGYKERESKEDŐK,
GYÓGYSZERTÁRAK
• KLINIKAI VIZSGÁLATSZERVEZŐK
• ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ GYÁRTÓK ÉSFORGALMAZÓK, TÁPSZERGYÉRTÓK
ÉS -FORGALMAZÓK
• MAGÁN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK
• MENTÉS ÉS BETEGSZÁLLÍTÁS
• EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKA
• EHEALTH, MHEALTH, TELEMEDICINA
SZOLGÁLTATÁSOK
• TELEKOMMUNIKÁCIÓS CÉGEK
• BIZTOSÍTÓK, PÉNZÜGYI SZERVEZETEK,
ÉLETBIZTOSÍTÓK
• ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK, KÓRHÁZAK,
KLINIKÁK
• OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
• SZAKMAI-, CIVIL-ÉS BETEGSZERVEZETEK
• TANÁCSADÓ ÉS ELEMZŐ CÉGEK

• KOZMETIKA (arcápolás,
dekorkomzetika, smink, testápolás)

60

kiállító

2000 m2

kiállítási terület

5 000

látogató

www.beautyandstyle.hu

beautyandstyle@hungexpo.hu

• FODRÁSZAT
• SZAKALLVÁGÁS/BARBER
• MŰKÖRÖM/ KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS
(manikűr, pedikűr, gyógypedikűr,
műkörömépítés és -díszítés)
• SPA, FITNESS ÉS WELLNESS,
SZOLÁRIUM (termékek,
szolgáltatások, gépek, eszközök)
• TANÁCSADÁS (stílus, táplálkozási,
orvosi – bőrgyógyász, plasztikai sebész
- edzésterv)
• EGYÉB (szalonbútor és berendezés,
munkaruha, higiénia, szakmai
szervezetek, továbkképzés, oktatás,
média, táplálékkiegészítők, parfüm)

