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Απολογισµός ∆ιεθνών Εκθέσεων Ουγγαρίας, έτους 2018.
Έγγραφό µας µε ΑΠΦ.2231/0293/18.5.2018

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού µε το οποίο σας γνωρίσαµε το εκθεσιακό πρόγραµµα έτους 2019
του επίσηµου και µεγαλύτερου εκθεσιακού φορέα της Ουγγαρίας «HUNGEXPO Zrt»
(www.hungexpo.hu), σας παραθέτουµε απολογισµό της έκθεσης Κατασκευών και δοµικών υλικών
«Construma», καθώς και πληροφορίες για τρείς νέες εκθέσεις που θα πραγµατοποιηθούν για πρώτη
φορά εντός του 2018.
¾

CONSTRUMA, ∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευών και ∆οµικών Υλικών. Μεταξύ των
σηµαντικότερων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, µε 600 εκθέτες από 14 χώρες και
46.000 επισκέπτες από 34 χώρες. Το 10% των εκθετών προήλθε από χώρες του εξωτερικού (9
εκθέτες από Ασία). Αυστρία, Τσεχία, Κίνα και Πολωνία παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε
εθνικά περίπτερα. Η Έκθεση κατέλαβε έκταση 44.000 τ.µ. και πλαισιώθηκε από παράλληλες
συναφείς εκθέσεις (κατασκευής οικιών, εγκαταστάσεων θέρµανσης, εσωτερικής
διακόσµησης), καθώς και πολλά συνέδρια.
Ελληνική συµµετοχή στην έκθεση θέτει τα θεµέλια για επιχειρηµατική δράση η οποία θα
µπορούσε να επεκταθεί και εκτός των συνόρων της χώρας, εφόσον επιτευχθούν οι
κατάλληλες διασυνδέσεις. Συγκριτικά πλεονεκτήµατα των Ελλήνων κατασκευαστών: η
τεχνογνωσία, η δυναµική παρουσία τους στα βαλκάνια και σε όµορες µε την Ουγγαρία χώρες,
η τεχνολογική υπεροχή σε συστήµατα θέρµανσης και κυρίως εναλλακτικών µορφών
ενέργειας (π.χ. ηλιακοί θερµοσίφωνες, φωτοβολταϊκά, κλπ) και ασφαλώς η ποιότητα των
ελληνικών δοµικών υλικών.
Περισσότερες πληροφορίες: http://construma.hu/en

¾

HungaroMEDICA: ∆ιεθνής Έκθεση Ιατρικών υπηρεσιών, για επαγγελµατίες. Θα
πραγµατοποιηθεί µεταξύ 11-13 Οκτωβρίου 2018. Σκοπός της έκθεσης είναι η δηµιουργία
δικτύου για προϊόντα, υπηρεσίες, εταιρείες υγειονοµικής περίθαλψης, επαγγελµατίες και
επενδυτές. Ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να συναντηθούν στην έκθεση και να έλθουν σε
επαφή µε τις τελευταίες τεχνολογίες και τάσεις στην αγορά. Θα παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε οι επαγγελµατίες του χώρου, ειδικοί ιατροί και
ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, να τελούν ενήµεροι για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα
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πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι καινοτόµες µέθοδοι περίθαλψης ασθενών. Παράλληλα
και κατά τη διάρκεια της εκθέσεως θα πραγµατοποιούνται διάφορα επαγγελµατικά
προγράµµατα και Συνέδρια µε τη συνεργασία πανεπιστηµίων (π.χ. Semmelweis) και
κλαδικών φορέων (π.χ. MediCluster, EIT Health), ενώ στο πλαίσιο του Hospital Supplier
Forum θα διοργανωθούν επιχειρηµατικές συναντήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες: www.hungaromedica.hu/en
¾

HOME Design: Φθινοπωρινή ∆ιεθνής Έκθεση Εσωτερικής διακόσµησης. Θα
πραγµατοποιηθεί µεταξύ 12-14 Οκτωβρίου 2018. Στρατηγικοί συνεργάτες της έκθεσης θα
είναι οι διοργανωτές του «Design Week Budapest Festival». Στο πλαίσιο της έκθεσης, η
πλατφόρµα «Otthonneked», στην οποία συµµετέχουν περίπου 20 εταιρείες, θα διοργανώσει
πρόγραµµα παρουσίασης του ρόλου της καινοτοµίας στη διαµόρφωση οικιών και στη
διαχείριση των νοικοκυριών. Η έκθεση απευθύνεται σε επαγγελµατίες αλλά και στο ευρύ
κοινό.
Περισσότερες πληροφορίες: http://osz.otthon-design.hu/en

¾

Beauty & Style - International Beauty Industry: ∆ιεθνής Έκθεση Οµορφιάς, 26-28
Οκτωβρίου 2018. Η έκθεση θα καλύψει θεµατολογικά το τρίπτυχο Καλλυντικά, Κοµµωτική
και Περιποίηση Νυχιών. Θα εκτεθούν και παρουσιάσουν νέα προϊόντα, νέες τάσεις τόσο για
επαγγελµατίες όσο και για τελικούς χρήστες, καθώς και καινοτόµες λύσεις. Παράλληλα µε
την έκθεση θα διοργανωθούν επαγγελµατικά προγράµµατα και επιδείξεις. Έχει ήδη δεσµευθεί
το 50% του εκθεσιακού χώρου από εταιρείες, ενώ η Πολωνία θα συµµετάσχει µε εθνικό
περίπτερο.
Περισσότερες πληροφορίες: http://beautyandstyle.hu/en

Ο Προϊστάµενος

Γεώργιος Επ. Τοσούνης
Σύµβουλος ΟΕΥ A΄

___________________________________________________________________________
Σελίδα 2 από 2
Φ.2231/0358

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

