
 

 

2022-ben, két év kihagyás után, májusban ismét fizikai valójában várja a 

15. MACH-TECH és 9. IPAR NAPJAI szakkiállítás 

a kiállítókat, látogatókat! 

 
A jelenlegi kihívásokkal teli időszak hatással van az eddig megszokott üzletmenetre. Egy dolog 
azonban sosem változik: az embereknek az üzleti világban továbbra is szüksége van (és lesz) 
a társas kapcsolatokra, rendezvényekre. Olyan konferenciákra és kiállításokra, ahol a szakma 
találkozik, innovációkat mutat be, kapcsolatot épít és ezzel új lendületet generál az adott 
ágazatnak. A HUNGEXPO által szervezett rendezvények továbbra is hozzá kívánnak járulni az 
ipar fejlődéséhez. 
Már az idén ősszel ismét megtelt élettel a Kiállítási Központ, hiszen egy augusztusi autós-
motoros rendezvényt követően a megújult HUNGEXPO területén került megrendezése a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szeptember elején, majd szeptember 25-től megnyílt 
az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás. E nagyszabású rendezvények 
után pedig a már jól ismert saját kiállításaink - OTTHONDesign Ősz, AUTOMOTIVE HUNGARY – 
következnek. 
 
Az IPAR NAPJAI – MACH-TECH kiállítás-együttes újra lehetőséget teremt, hogy mind a hazai, 
mind pedig a nemzetközi piac szereplői megosszák egymással tapasztalataikat és jó 
gyakorlataikat az újra indulásról. A résztvevőknek lehetőségük nyílik az üzletkötésre, arra, hogy 
felépítsék, megerősítsék kapcsolataikat meglévő és új partnereikkel. 
  
A jövő év legjelentősebb hazai ipari szakkiállítása jubileumi évét ünnepelheti, hiszen 
a MACH-TECH 15. alkalommal kerül megrendezésre. 
 
2022 májusában először lesz társrendezvénye az ipari kiállítási csokornak a járműipari 
beszállítók és fenntartók hazai kiállítása az AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi járműipari 
beszállítói szakkiállítás, amely átfogó képet ad a hazai és regionális autógyártás piaci 
szereplőiről, innovációiról. 
 
A kiállítókat és a látogatókat megújult környezet várja, hiszen a régi pavilonok felújításra 
kerültek, valamint 2 új pavilon és egy modern konferencia központ is épült. A színvonalas 
hazai és nemzetközi vonatkozású konferenciák mellett a tervek szerint új témákkal bővül 
majd a bemutatott szakmai paletta is. A megújult infrastruktúra újfajta elrendezést tesz 
lehetővé; az IPAR NAPJAI – MACH-TECH kiállítói az A, D, E pavilonokban, az AUTOMOTIVE 
HUNGARY pedig a B pavilonban kap helyet. 
 
A kiállítási csokor 2022-ben hibrid formában kerül megrendezésre, azaz a fizikai kiállítás 
mellett a virtuális térben is találkozhatnak a kiállítók és a látogatók. A résztvevő cégek az új 
technológia segítségével egy időben adhatnak információt és letölthető anyagokat termékeikről 
és szolgáltatásaikról az érdeklődőknek, a chat funkció segítségével pedig akár írásban vagy 
videóbeszélgetés formájában tárgyalhatnak is, tovább szélesítve ezzel a potenciális partnerek 
körét. 
 
A jövő májusi IPAR NAPJAI – MACH-TECH kiállításokra már több, mint 100 cég 
kötelezte el magát. Jelentkezni természetesen még lehet, sőt 2021. október 31-ig jelentős 
kedvezménnyel tehetik meg az érdeklődő cégek. 
 
Bővebb információ és kiállítói jelentkezés: www.iparnapjai.hu; iparnapjai@hungexpo.hu  
 
  

 


