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KÖSZÖNTŐ
Magyarországi Elektronikai Társaság többéves előkészítés után, 2017-ben, majd
2019-ben ELECTROSUB néven rendezett kiállítást és konferenciát az elektronikai
ipar szereplőinek. A szervezésnél a  legfőbb szempontunk az volt, 

hogy a kétévente megrendezésre kerülő esemény olyan fórummá váljon,
mely a szakma saját igényei, szempontjai és célkitűzési mentén
szervezünk meg az elektronikai ipar szereplőinek legszélesebb
részvételével, támogatásával. Az első két rendezvény sikere, növekvő számai
igazolták törekvésünket. 

Ennek szellemében kezdtük meg a jövő évi kiállítás és konferencia szervezését is, immár 
új, InnoElectro néven. A névváltással jelezni szerettük volna, hogy hiszünk a magyar
elektronikai ipar vállalkozásainak innovációs készségében, mellyel 
nem csupán beszállítói lehetnek a cégóriásoknak, hanem akár egyenrangú
partnerei, versenytársai is.

Az InnoElectro 2021-ben a korábbi hagyományokat folytatva, de több fontos
elemében jelentősen megújulva várja kiállítóit, előadóit, látogatóit 
az elektronikai ipar minden területéről, melynek méltó helyszíne lesz az egykori
transzformátorgyárból elegáns rendezvényhelyszínné vált Millenáris Park. 

Dr. Kazi Károly 
a MELT elnöke,

a BHE Bonn 
Hungary Kft.
ügyvezetője
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Magyarország elektronikai ipara jelentős, világszerte elismert hagyományokkal rendelkezik. Mint az egyik legaktívabb fejlődést 
mutató ágazat a gazdaság húzóereje. Az InnoElectro mindazon cégeknek kínál üzleti, szakmai fórumot, amelyek elektronikai műszaki
megoldásokon alapuló termékek előállításában, gyártásában érdekeltek: tervezőként, kutatóként, fejlesztőként, gyártóként, 
kereskedőként, oktatóként, vagy bármilyen más intézményként, szervezetként. 
A MELT szakmai szervezésében 2021-ben immár harmadik alkalommal megrendezendő kiállítás és 
konferencia az elektronikai ipar legnagyobb seregszemléjévé vált és kínál ismét lehetőséget kapcsolatépítésre,
tudásmegosztásra, valamint az új megoldások keresésére kiállítóknak és látogatóknak egyaránt.
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KIÁLLÍTÁS
Az InnoElectro 2021-ben a megújult és impozáns Millenáris
Parkban kap helyet. Az egykori transzformátorgyár ismét 
az elektronikai ipar szolgálatába áll néhány napra.
A B-csarnokban többezer négyzetméteren biztosítunk helyet
kiállítóinknak, hogy bemutathassák termékeiket, találkozhassanak
meglévő és leendő ügyfeleikkel, partnereikkel. A járvány okozta
helyzetben az ügyfelekkel való kapcsolattartás az online térbe
szorult, a személyes találkozás erejét azonban nem lehet pótolni. 
A tágas kiállítási csarnokban a biztonsági előírásoknak
megfelelően tervezzük megvalósítani rendezvényünket. 

KÍSÉRŐ-
RENDEZVÉNYEK
Ahogy a korábbi években, 2021-ben is több
verseny és szakmai esemény lesz jelen kísérő
rendezvényként az InnoElectron.
Vendégeinknek játékkal és nyereményekkel is
készülünk ezúttal. 

KONFERENCIA
Három napon keresztül, két konferencia teremben,
párhuzamosan biztosítunk lehetőséget kiállítóinknak,
előadóinknak, hogy megosszák gondolataikat, legújabb
fejlesztéseikről, termékeikről a résztvevőkkel.
A konferencián ugyanakkor megszólalnak az iparágat
leginkább meghatározó trendek, fejlesztési irányok
legszakavatottabb hazai és nemzetközi ismerői is.
A kiállító cégek előadásain felül minél teljesebb képet szeretnénk
adni a legújabb technológiákról, fejlesztésekről is, hogy minél
több szakember számára legyen vonzó a konferencia.  
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KIKET VÁRUNK? 
Kiállítóként/előadóként
Olyan, az elektronikai iparhoz kapcsolódó cégeket, szervezeteket, akik
találkozni kívánnak jövőbeni és meglévő partereikkel, hogy
bemutathassák legújabb termékeiket, szolgáltatásaikat, fejlesztéseiket,
hogy megoldásokat kínálhassanak ügyfeleik problémáira.  

Támogatóként
Olyan szervezeteket, cégeket, kiállítókat, akik fontosnak tartják, hogy
támogassák a MELT rendezvényét, élvezni szeretnék a támogatói
csomagok nyújtotta kedvezményeket, valamint az extra
kommunikációs- és PR-szolgáltatásokat, amelyek a támogatói
pozícióval is erősíteni kívánják piaci megjelenésüket. 

Látogatóként
Az elektronikai iparban dolgozó villamosmérnököket, mérnököket,
kereskedőket, szakembereket, üzletembereket, szakpolitikusokat,
villamosmérnök hallgatókat, és oktatókat. 
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VISSZATEKINTÉS 
ELEKTROSUB 2019

2019-BEN KIEMELT TÁMOGATÓINK VOLTAK

ELEKTROSUB 2017

Kiállítók száma

90

Konferencia 
előadások száma

52

Látogatók száma

1152

Kiállítók száma

99

Konferencia 
előadások száma

42

Résztvevő 
országok száma

12

Kiállítói terület
(m2)

1300

Kiállítói terület
(m2)

827

Látogatók száma

1500



Gyémánt támogató Arany támogató Ezüst támogató Szakmai támogató

Kiállítói stand (Teljesen felszerelt egységstand,  mely a regisztrációs díjat, a helydíjat és az elektromos bekötést (2 kW-ig)  is
magában foglalja)

✔
24 m2

✔
16 m2

✔
12 m2

Előadás a konferencián (30 perc – termékbemutató, vagy szakmai előadás) ✔ ✔ ✔ ✔

VIP / konferencia belépő (A rendezvény összes előadására érvényes – vendéglátással) ✔
8 fő részére

✔
6 fő részére

✔
4 fő részére

✔
2 fő részére

Megjelenés a kiállítási katalógusban (Hirdetés, PR-cikk megjelentetése) ✔
2/1 oldal

✔
1/1 oldal

✔
1/2 oldal

Kiemelt vizuális megjelenés (Megjelenés a kiállítás szponzorfalán a támogatói fokozattal, előadásszünetekben a kivetítőn,
szóróanyag kihelyezése a regisztrációnál, molinó, rollup, X-banner  elhelyezési lehetőség a helyszínen, a standon kívül) ✔ ✔ ✔

Vizuális megjelenés (Megjelenés az előadásszünetekben a kivetítőn) ✔

Honlap megjelenés (Honlapbejegyzés, bannermegjelenés, logó megjelenés a megfelelő támogatói fokozattal) ✔
kiemelt bannerrel

✔
bannerrel ✔ ✔

PR-kampány (Megjelenés logóval a rendezvény médiahirdetéseiben, sajtóanyagaiban, kommunikációjában) ✔ ✔

Támogatói díj (HUF)   1 550 000 HUF 1 190 000 HUF 980 000 HUF 450 000 HUF

Támogatói díj (EUR) 4400 EUR 3400 EUR 2800 EUR 1300 HUF

Támogatói díjak

csomag árak*

lista árak Standméret Early bird (2020. november 30-ig) Lista ár (2020. november 30. után)

9 m2 330 000 HUF 950 EUR 370 000 HUF 1050 EUR

12 m2 420 000 HUF 1200 EUR 460 000 HUF 1300 EUR

16 m2 540 000 HUF 1550 EUR 590 000 HUF 1700 EUR

18 m2 580 000 HUF 1650 EUR 630 000 HUF 1800 EUR

20 m2 630 000 HUF 1800 EUR 700 000 HUF 2000 EUR

24 m2 700 000 HUF 2000 EUR 775 000 HUF 2200 EUR

MELT tagoknak

az árakból 

10% kedvezményt

biztosítunk! 

*A csomagárak magukban foglalják az egységstand építési díját, 1 db regisztrációs díjat, a helydíjat, és az árambekötést 2 kW-ig. 

Az oldalon feltüntetett árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót! 

Regisztrációs díj:
Kiállítóknak: 50 000 HUF / 150 EUR
Társkiállítóknak:  35 000 HUF / 100 EUR

Helydíj / m2:
2020. november 30-ig:  25 000 HUF / 70 EUR
2020. november 30. után: 29 000 HUF / 80 EUR

Egységstand éptési díj / m2:
2020. november 30-ig:  13 500 HUF / 40 EUR
2020. november 30. után: 15 500 HUF / 45 EUR 

A regisztrációs díj tartalmazza 
a  kiállító munkatársainak
belépődíját, a kiállítási
katalógusban való alap bejegyzést,
a kiállítók partnereinek ingyenes
meghívási lehetőségét, valamint
egy parkoló bérleti díját 
a Millenáris parkolóházában. 
A regisztrációs díj megfizetése
minden kiállító és társkiállító
számára kötelező, melyet a jelen
csomagárak tartalmazhatnak.



Tavasz Ilona
értékesítési igazgató
Heiling Média Kft. 

tavasz@heiling-media.hu

Dr. Botos Viktor
a MELT ügyvezető 

igazgatója

botos@melt.hu

Heiling Zsolt
a MELT alelnöke,

rendezvényigazgató

hezso@heiling-media.hu
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KAPCSOLAT

Az InnoElectro 2021 Kiállítás és Konferencia 
a Magyarországi Elektronikai Társaság rendezvénye
MELT | 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. | www.melt.hu |  admin@melt.hu

Szervezés és értékesítés: 
Heiling Média Kft.  | 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

Honlap: www.innoelectro.com




