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Πρόγραµµα ∆ιεθνών Εκθέσεων Ουγγαρίας, έτους 2019.

Ο επίσηµος και µεγαλύτερος εκθεσιακός φορέας της Ουγγαρίας «HUNGEXPO Zrt», σε σηµερινή
ενηµερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του, ανακοίνωσε το εκθεσιακό
πρόγραµµα για το 2019. Σηµειώνουµε ότι εντός του α΄ εξαµήνου 2018, περισσότερα από 300.000
άτοµα επισκέφθηκαν τις εκθέσεις που διοργάνωσε ο ανωτέρω φορέας, ενώ στις εκθέσεις αυτές
συµµετείχαν συνολικά 2.501 εκθέτες. Το 2017 ο συνολικός αριθµός επισκεπτών είχε ξεπεράσει τις
600.000.
Επισηµαίνουµε παρακάτω, τις ∆ιεθνείς Εκθέσεις που θα πραγµατοποιηθούν στην Ουγγαρία το
2019 και οι οποίες έχουν αυξηµένο ενδιαφέρον για Έλληνες παραγωγούς, εξαγωγείς και
επιχειρηµατίες:
¾ AGROmashEXPO, 23-26 Ιανουαρίου 2019. Η µεγαλύτερη έκθεση αγροτικού
εξοπλισµού (µηχανήµατα, εργαλεία, αυτοµατισµοί, λιπάσµατα, αγροχηµικά,
εντοµοκτόνα, παρασιτοκτόνα, σπόροι σποράς, κλπ), συνολικής εκτάσεως 75.000 τ.µ., µε
350 εκθέτες, 46.500 επισκέπτες, 16 εθνικές συµµετοχές και 34 ξένοι εκθέτες. ∆υναµική
έκθεση µε προοπτικές δηµιουργίας συνθηκών συνεργασίας και δικτύωσης µεταξύ
ελληνικών και ουγγρικών επιχειρήσεων.
¾ Hungarian GARDEN, VITICULTURE & VINICULTURE, 23-26 Ιανουαρίου 2019
(παράλληλα µε την Agromashexpo). Εκθέσεις αφιερωµένες στην κηπουρική και στις
τεχνολογίες και εξοπλισµό καλλιέργειας αµπελιών και παραγωγής οίνου. Η Ουγγαρία
προσπαθεί να ενισχύσει την οινοπαραγωγή της, καθώς και την παραγωγή
οινοπνευµατωδών ποτών. Κατά συνέπεια, υπάρχουν αρκετές δυνατότητες συνεργασίας
στον συγκεκριµένο τοµέα.
¾ FEHOVA, 7-10 Φεβρουαρίου 2019. ∆ιεθνής Έκθεση Αλιείας, Θήρας και Όπλων, η
σηµαντικότερη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, καλύπτει έκταση 35.00 τ.µ., µε
300 εκθέτες, 58.300 επισκέπτες, 16 εθνικές συµµετοχές και 38 ξένους εκθέτες. Το 2019
τιµώµενη χώρα θα είναι η Τσεχία.
¾ BOAT SHOW, 21-24 Φεβρουαρίου 2019. Ναυτικό σαλόνι Βουδαπέστης µε 78 εκθέτες,
8.300 επισκέπτες, 5 εθνικές συµµετοχές και 5 ξένους εκθέτες. Ενδιαφέρουσα έκθεση µε
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προοπτικές για την ελληνική βιοµηχανία κατασκευαστών µικρών σκαφών και
ναυτιλιακών ειδών, δεδοµένου του εκτεταµένου δικτύου ποταµιών και λιµνών στην
Ουγγαρία που επιτρέπει την διάδοση δραστηριοτήτων ναυταθλητισµού.
¾ TRAVEL-UTAZAS, 24 Φεβρουαρίου 2019. ∆ιεθνής Ετήσια Έκθεση Τουρισµού, η
σηµαντικότερη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Καταλαµβάνει έκταση 25.000
τ.µ., συµµετέχουν 316 εκθέτες, 25.000 επισκέπτες, 23 χώρες και 71 ξένοι εκθέτες.
¾ CONSTRUMA, 3-7 Απριλίου 2019. ∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευών και ∆οµικών
Υλικών. Μεταξύ των σηµαντικότερων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, µε 690
εκθέτες, 46.000 επισκέπτες, 18 εθνικές συµµετοχές και 85 ξένους εκθέτες. Η Έκθεση
καταλαµβάνει έκταση 65.000 τ.µ. και πλαισιώνεται από παράλληλες σχετικές εκθέσεις
(κατασκευής οικιών, εγκαταστάσεων θέρµανσης, εσωτερικής διακόσµησης), καθώς και
πολλά συνέδρια. Η συµµετοχή στην έκθεση θέτει τα θεµέλια για επιχειρηµατική δράση
η οποία θα µπορούσε να επεκταθεί και εκτός των συνόρων της χώρας, εφόσον ασφαλώς
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.
Επίσης ανακοινώθηκαν και τρείς νέες εκθέσεις που θα πραγµατοποιηθούν εντός του 2018:
-HungaroMEDICA, 11-13 Οκτωβρίου 2018. ∆ιεθνής Έκθεση Ιατρικών υπηρεσιών. Για
επαγγελµατίες.
-HOME Design, 12-14 Οκτωβρίου 2018. ∆ιεθνής Έκθεση Εσωτερικής διακόσµησης
-Beauty & Style, 26-28 Οκτωβρίου 2018. ∆ιεθνής Έκθεση Οµορφιάς
Τα στοιχεία των διοργανωτών:
Hungexpo C.Co. Ltd.
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10.
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098
E-mail: hungexpo@hungexpo.hu
E-mail: info@hungexpo.hu
www.hungexpo.hu

Ο Προϊστάµενος

Γεώργιος Επ. Τοσούνης
Σύµβουλος ΟΕΥ A΄
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