
 

 

Október 19-én nyitnak az 
IPAR NAPJAI és AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások a HUNGEXPO-n 

 
A HUNGEXPO vár minden szakembert október 19-én nyitó kiállításain! 
A hazai ipari ágazatokat és járműgyártást bemutató rendezvények egy időben, 
egy helyen látogathatók október 19-22. között.  
 
A HUNGEXPO 2020. október 19-22. között rendezi az IPAR NAPJAI Nemzetközi ipari 
szakkiállítást és az AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást 
a budapesti Kongresszusi és Kiállítási Központban, ezzel is segítve a cégek és a hazai 
gazdaság működését és fejlődését. 
 
Napjaink vezető irányzatai, mint például az IPAR 4.0, a digitalizáció vagy az automatizálás 

az ipar minden területén megjelennek, ezért egyetlen cég sem nézheti tétlenül a 

változásokat, alkalmazkodnia kell a piaci körülményekhez. Ilyen versenyhelyzetben 

rendkívül fontos az iparágak közötti szinergia kihasználása, a piaci szereplők között 

létrejövő együttműködések kiaknázása. Erre nyújt egyedülálló lehetőséget a két kiállítás 

egy időben. 

Tekintse meg Ön is az egyedülálló eseményt,  

regisztráljon az ingyenes belépésért: www.iparnapjai.hu/muszeroldal  

(A regisztráció után kapott, belépésre jogosító vonalkód telefonon is bemutatható és leolvasható a bejáratnál.) 
 

A kiállításokra bejelentkezett cégek számítanak az ide érkező szakmai 
látogatókra, üzleti partnerekre, hiszen a velük való kapcsolatfelvétel lehetősége miatt 
érzik szükségesnek a rendezvényeken való részvételt. A potenciális együttműködések 
meghatározók lehetnek a jelenlegi helyzetben.  
A résztvevő cégek aktuális listája megtalálható a kiállítások honlapjain. 
 
A kiállítók ajánlatai mellett programok is várják a szakembereket, többek között: 
• „Innováció – gondolkodj és cselekedj zölden” című online konferencia az ITM 

szervezésében 

• Munkavédelmi konferencia „A fenntarthatóság és a COVID-19 járvány kihívásai az 

egyéni védőeszközök piacán” címmel 

• e-mobilitásról másképpen – épületgépészeti szakmai továbbképzés 

• Techtogether diákverseny, mely lehetőséget teremt arra, hogy a járműépítő hallgatói 

csapatok tagjai új szponzorokat találjanak fejlesztéseikhez, a munkaerőre vágyó cégek 

pedig új munkatársakat találjanak. 

• B2B beszállítói fórum, mely egyedi üzleti lehetőségeket nyújt beszállítók és beszerzők 
részére 

 
A HUNGEXPO 2020-ban is meghirdette kiállítóinak a NAGYDÍJ Pályázatot. A 
beérkezett pályamunkákat egy szakemberekből álló zsűri bírálta el. A díjak átadására az 
ünnepélyes megnyitón kerül majd sor. 

 
Látogasson el Ön is a kiállításokra,  

hiszen a HUNGEXPO felkészülten várja a kiállítókat és látogatókat! 
 

A HUNGEXPO az elmúlt hónapokban összeállított egy POST COVID kézikönyvet, valamint 
meghatározta a Kiállítási Központ területére vonatkozó belépési szabályzatot.  
A kialakított koncepció tartalmazza a központilag előírt, alapvető higiéniai 
szabályokat, segíti ezen szabályok betartását, minimalizálja a fertőzés 
kockázatát a Kiállítási Központban tartott üzleti tárgyalások, konferenciák, kiállítások 
lebonyolításának ideje alatt. 
 
A kiállításokról, kísérő programokról, résztvevő cégekről, járványügyi intézkedésekről 
bővebb információ: www.iparnapjai.hu és www.automotivexpo.hu 


