A jövőhöz vezető
út itt van.

AUTOMOTIVE
HUNGARY

10. Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás
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10. AUTOMOTIVE HUNGARY
10. alkalommal rendezzük meg az Automotive
Hungary-t, mely kiállítás arra hivatott, hogy a
magyar járműipar szakmai szereplői, a magyar
autógyártóktól kezdve a beszállítókon át a
kis- és középvállalkozásokig, találkozhassanak
egymással.
A rendezvényt évről évre megújítjuk, hogy
hatékonyan szolgálja a magyar és regionális
autóipar
szereplőinek
fejlődését,
üzleti
előmenetelét. Egy olyan szakmai fórumot kívánunk
fejleszteni, mely nemcsak a tájékozódást segíti,
hanem valódi üzleti lehetőségeket is nyújt.

kutatóintézetekkel, hogy ne maradjanak le a
fejlesztésekben.

Az Automotive Hungary mindig is elkötelezett volt
a legújabb technológiák és trendek bemutatása
iránt, így számunkra természetes, hogy szakmai
partnereink támogatásával a rendezvény és
hozzá kapcsolódó konferenciák az iparág aktuális
témáit, kihívásait ismertetik, elemzik, legyen szó
beszállítás-fejlesztésről, chiphiányról, alternatív
hajtásról, kommunikációról vagy utánpótlásról.

A kiállítás olyan programokat és találkozási,
együttműködési lehetőségeket nyújt, amelyek
segítenek a kiállítóknak a kitűzött céljaik
elérésben, a fejlődésben, vagy abban, hogy
kérdéseikre válaszokat találjanak.

Az IoT alapjaiban alakítja át a beszerzési
szokásokat, a gyártást, a gyártók és beszállítók
közötti információáramlást, így ezek a folyamatok
egyedül már nem menedzselhetők. Az autóipar
szereplőinek még szorosabban kell együttműködni
egymással, az oktatási intézményekkel és a

Partnereket kell találni a fejlődéshez! Sokan új
megrendeléseket várnak egy kiállítástól, míg
mások megerősítést, hogy az általuk választott
irány megfelel az iparág meghatározó szereplőinek.
Vannak, akik meg akarják mutatni, hogy a piaci
nehézségek között is sikeresen, megbízhatóan
működnek és ne feledkezzünk meg azokról sem,
akik megjelenésükkel és bemutatkozásukkal új
munkatársakat szeretnének találni.

Bármely okból érkeznek, azon dolgozunk, hogy
az esemény végén mindenki elégedetten induljon
haza.
Az Automotive Hungary már évek óta kiváló
terepe a járműgyártók és partnereik, a beszállítók
és alvállalkozóik, a forgalmazók és szolgáltatók
találkozásának. És ahol létrejön a találkozás, ott
az üzlet sem késik sokáig.

VÁRJUK ÖNT IS,
HOGY RÉSZESE LEGYEN A MAGYAR JÁRMŰIPAR
TALÁLKOZÓJÁNAK!

AMIÉRT ÉRDEMES KIÁLLÍTANI:
A napjainkban érezhető versenyhelyzetben rendkívül fontos az iparágak közötti szinergia kihasználása,
a piaci szereplők között létrejövő együttműködések kiaknázása.
Erre nyújt egyedülálló lehetőséget a három kiállítás egy időben, egy helyen, 2022 májusában a megújult HUNGEXPO
Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.
A 10. AUTOMOTIVE HUNGARY társrendezvényei a 15. MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-technológiai és
hegesztéstechnikai szakkiállítás és a 9. IPAR NAPJAI Nemzetközi ipari szakkiállítás.
A három legrangosabb hazai és a
régióban meghatározó ipari és járműipari
szakkiállítások, egy időben, egy helyen

IPAR NAPJAI

Bemutathatja termékeit a hazai
és a nemzetközi szakmai látogatók és a
legfontosabb piaci szereplők számára
Személyre szabott szolgáltatások
segítik részvételének hatékonyságát
Mindhárom kiállítást széleskörű szakmai
és állami támogatottság, gazdag szakmai
program jellemzi
Az iparágak képviselőit és
döntéshozóit magas színvonalú
előadások, konferenciák, üzleti fórumok
várják
Országos és határokon átívelő
médiakampány, DM kampány és a
járműipari regionális szakmai szervezetek
tagságának mozgósítása előzi meg a
rendezvényt
Előreláthatólag 500 kiállító és 15.000
– 18.000 szakmai látogató, azaz
potenciális üzleti partner lesz jelen a
CEE régióból, akik egy helyen, egy időben

2022. május 10–13.
MACH-TECH, IPAR NAPJAI
A pavilon: gépgyártás, szerszámgyártás,
automatizálás, elektronika, robotika

KONFERENCIA TEREM

D pavilon: logisztika, Védőháló Budapest
(munkavédelem)
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AUTOMOTIVE HUNGARY
B pavilon: járműipari beszállítók

FŐTÉR
MAIN SQUARE

1.
KAPU/GATE

D

A

5

EXPO HOTEL

K

IRODÁK
OFFICES

PASSZÁZS / PASSAGE

G

H

1

4

F

6.
KAPU/GATE
5.
KAPU/GATE

3
2

C
2.
KAPU/GATE

Kongresszusi
Központ
Congress
Centre

4.
KAPU/GATE
3.
KAPU/GATE

Alber tirsai út

Regisztráció / Registration

kíváncsiak a piac kínálatára, résztvevőire, a megjelenő ágazatok
nyújtotta lehetőségekre, a legújabb trendekre és innovációkra
A rendezvény lehetővé teszi a már meglévő ügyfelekkel történő
kapcsolatépítést és új ügyfelek megszerzését
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A kiállítás az egyedi megjelenés mellett lehetőséget nyújt külföldi beszerzőkkel való
kapcsolatépítésre, tárgyalásra.

TEMATIKA 2022

TERVEZETT PROGRAMOK

1. JÁRMŰGYÁRTÁS
1.1. Személygépjárművek gyártása
1.2. Alternatív hajtású járművek gyártása
1.3. Autóbuszok gyártása
1.4. Haszongépjármű, pótkocsi gyártás
2. GYÁRTÁSI FOLYAMATOK ÉS BESZÁLLÍTÓI
SZOLGÁLTATÁSOK
2.1. Fémmegmunkálás
2.2. Összeszerelés

Mérnöki továbbképzések
Szakmai képzések
Színvonalas konferencia programok
Állásbörze – a kiállítók ajánlataival
Techtogether mérnökverseny
Automotive Hungary Termékdíj

2.3. Műanyag/elasztikus részek gyártása
2.4. Alapanyag beszállítók
3. GÉPJÁRMŰIPARI EGYSÉGEK ÉS
RENDSZEREK
3.1. Karosszéria
3.2. Motor és erőátvitel
3.3. Alváz (kormánymű, felfüggesztés, fék, futómű,
abroncs stb.)
3.4. Elektronika
3.5. Világítástechnika, kapcsolók
3.6. Vezetői asszisztencia, biztonsági rendszerek
4. INFORMATIKA
4.1. Hardver
4.2. Szoftver
4.3. Informatikai szolgáltatások
5. ÜZEMI GYÁRTÓ BERENDEZÉSEK

2022-BEN TERVEZETT
TÖBBCSATORNÁS KOMMUNIKÁCIÓ
Országos és határokon átívelő médiakampány

5.1. Szerelési berendezések
5.2. Automatizált gyártó berendezések, robotok

a szaksajtóban

a gazdasági oldalakon,
hírlevelekben

rádiócsatornákon

közösségi médiában

5.3. Kézi és gépi szerszámok
5.4. Csomagoló berendezések, anyagok
5.5. Festés, felületkezelés
5.6. Hegesztés
5.7. Munkavédelem és biztonsági berendezések
5.8. Jelöléstechnika
5.9. Gépépítő elemek
5.10. Ragasztás technika
5.11. Kenő és tömítőanyagok

 egionális szakmai szervezetek tagságának
R
mozgósítása
 irekt marketing kampány, mely 40 000
D
szakmai látogatót céloz meg

6. IPARI SZOLGÁLTATÁSOK
6.1. Méréstechnika és anyagvizsgálat
6.2. Mérő és vizsgáló berendezések
6.3. Szállítás és logisztika
6.4. Anyagmozgatás, tárolás
6.5. Mérnöki szolgáltatások
6.6. Hulladék kezelés, feldolgozás
6.7. Ipari tisztítás technika
7. GARÁZSIPAR
8. ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK
8.1. Pénzügyi szolgáltatások, biztosítás és lízing

SZAKMAI PARTNEREINK:
Magyar Gépjárműipari
Egyesület (MAGE)

8.2. Kamarák, szakmai és állami szervezetek,
kereskedelemfejlesztés
8.3. Marketing szolgáltatások
8.4. Szaksajtó
9. EMBERI ERŐFORRÁS
9.1. Oktatási intézmények

Magyar Járműalkatrészgyártók
Országos Szövetsége (MAJOSZ)
Nemzeti Befektetési
Ügynökség (HIPA)

9.2. Toborzási szolgáltatás, munkaerő kölcsönzés
9.3. Képzések, tréningek
9.4. K+F
10. ALTERNATÍV MEGHAJTÁSI TECHNOLÓGIA
10.1. Energia
10.2. Töltőrendszerek

Járműipari szakportál

LÁTOGATÓK JELLEMZŐI 2020-BAN:
Cégük tevékenységi körét
tekintve:

Képviselt iparágukat tekintve (top 5):
8% járműipari beszállítók

53% szolgáltató

6% gépjárműgyártás

34% gyártó

6% mérnöki szolgáltatás

13% forgalmazó

6% kereskedelem
5% javító és szerelőipar

Döntési jogkörüket tekintve:

Elsődleges érdeklődési körüket tekintve (top 5):

25% e lső számú

22% járműgyártás

20% tanácsadóként

18% g
 yártási folyamatok
és beszállítói szolgáltatások

27% r észt vesz a

12% gépjárműipari egységek, rendszerek

28% n em vesz részt a

11% ipari szolgáltatások

döntéshozó

vesz részt a
döntésekben
döntésekben

döntéshozatalban

9% üzemi gyártó berendezések

Látogatásuk célja elsődlegesen (top 5 – több lehetőség volt jelölhető):

24%
piaci
információk
gyűjtése

18%

23%
új üzleti
kapcsolatok
kiépítése, üzletkötés

újítások,
innovációk iránti
érdeklődés

HELYSZÍN:
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ,
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
EGYEDI MEGJELENÉS:
Amennyiben teljesen egyedi megjelenést szeretne
vállalatának, elképzeléseinek megfelelően számos
egyedi megoldást kínálunk árban, területméretben,
elhelyezésben és kivitelezésben is.
Bővebb információért írjon üzenetet
az automotivexpo@hungexpo.hu e-mail címre!

17%
előadások,
programok
megtekintése

12%
meglévő üzleti
kapcsolatok
ápolása

JELENTKEZÉS:
KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2022. január 31.

VÁSÁRTERÜLETI REKLÁMESZKÖZÖK:
A kiállítók rendelkezésére a stand mellett számos
eszköz áll, melyek közül kiválaszthatják a megfelelőt,
hogy még hangsúlyosabbá tegyék megjelenésüket.
Részvételének sikeressége érdekében használja ki a
Kiállítási Központ területén lévő reklámlehetőségeket!
KÉRJEN AJÁNLATOT KOLLÉGÁINKTÓL!

AZ ÖNÖK SIKERÉÉRT DOLGOZUNK: HUNGEXPO Zrt.
BARANYAI Gergő
Kiállításigazgató
Mobil: +36-30/642-1374
E-mail: baranyai.gergo@hungexpo.hu

KISS Renáta
Értékesítési menedzser
Mobil: +36-30/823-7857
E-mail: kiss.renata@hungexpo.hu

SZABÓ Jázmin
Értékesítési menedzser
Mobil: +36-30/823-7862
E-mail: szabo.jazmin2@hungexpo.hu

További információk:
automotivexpo@hungexpo.hu ; www.automotivexpo.hu

