
 
Ipari kiállítások új koncepcióval, tematikus napokkal 

2012. május 15-18. 
 
2012. május 15–18. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban az Ipar 
Napjai keretében bemutatkozó INDUSTRIAUTOMATION Nemzetközi ipari és 
automatizálási szakkiállítás, az önálló, de egymással szoros kapcsolatban álló ipari 
ágazatokat mutatja be. 
 
A korábbiakban Industria, ELECTROcom, Chemexpo és Securex néven megrendezett 
szakkiállítások is ebben a megújult formában jelentkeznek ismét, társrendezvényük az 
ÖKOTECH Nemzetközi környezetvédelmi és kommunális szakkiállítás. 
 

TEMATIKUS NAPOK és KONFERENCIAPROGRAM: 
Fókuszban az energiatakarékos és környezettudatos megoldások 

 
2012. május 15. kedd  
 
Ünnepélyes megnyitó 11 órakor az A pavilon 307/B standján 
 
Kiemelt téma: Élelmiszer-, italgyártó-, gyógyszeripar 

• Magyar Logisztikai Egyesület szakmai előadásai 
• Kiállítói előadások (FESTO, Klüber Lubrication Austria GmbH, Phoenix Contact Kft., 

WM Rendszerház Kft.) 
 

2012. május 16. szerda 
Kiemelt téma: Vegyi anyag gyártó-, feldolgozó-, olaj- és gázipar 

• BME Polimer Tanszék nanobörze előadások, kísérleti bemutatók 
• Munkavédelmi konferencia az U-4 Reklámiroda szervezésében 
• Magyar Gumiipari Szövetség konferenciája 
• Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetségének közgyűlése 
• Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetségének előadása 
• Ipari szimbiózis workshopok hulladékhasznosítás témában az Iparfejlesztési 

Közalapítvány szervezésében 
• Magyar-német szakmai konferencia az elektronikai hulladékok hasznosításáról a 

Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében 
• Kiállítói előadások (DEHN+SÖHNE GmbH, FESTO, Phoenix Contact Kft., Volánpack 

Zrt., Weidmüller Kereskedelmi Kft.) 
 
2012. május 17. csütörtök 
Kiemelt téma: Elektronikai gyártó- és összeszerelő ipar 

• SZVSZMK Szakmai Kollégium előadásai 
• Ipari szimbiózis workshopok hulladékhasznosítás témában az Iparfejlesztési 

Közalapítvány szervezésében  
• Kiállítói előadások (Control System Kft., FESTO, Phoenix Contact Kft., Weidmüller 

Kereskedelmi Kft., WM Rendszerház Kft.)  
 
2012. május 18. péntek 
Kiemelt téma: Autó,- és járműgyártó beszállítóipar 

• Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetségének előadása 
• Magyar Környezetvédelmi Kamarai Szövetség előadása 
• Kiállítói előadások (CAD-Terv Mérnöki Kft., FESTO, Phoenix Contact Kft., Szinkron 

87 Kft., Oper Southeast Europe Kft., WM Rendszerház Kft.) 
 
További programok:  
• Lean megoldások bemutatása a LeanCenter segítségével 
• ÚJDONSÁG-díj a leginkább innovatív termékek vagy szolgáltatások bemutatásáért 
• Mérnökállások.hu: Állásbörze a különböző szakterületek humán erőforrás igényeiről 
• Elektromos Ipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége előadás-sorozat 
• Naponta két alkalommal munkaruha divat show A pavilonban lévő Fórum Színpadon 

  



  

• Pesti megyei Kutató- mentőszolgálat katasztrófavédelmi bemutatója a Magyar 
Vöröskereszt Baleseti Szimulációs Csoportjának együttműködésével a szabad 
területen 

• Leesés elleni védelem bemutató az A pavilonban 
 
A kiállítás részletes konferenciaprogramja megtalálható a honlapon: 
http://www.industriautomation.hu/tartalom-mutat.php?almenu_id=1442  
 
A bejelentkezett kiállítók listája itt megtekinthető a honlapon: 
http://www.industriautomation.hu/lista-kiallito.php?betu=a 
 
2012-ben is ÚJDONSÁG-díj elismerésben részesül a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt, 
legkiemelkedőbbnek tartott innováció mindkét szakkiállításon.  
A díjakat a hivatalos megnyitón ünnepélyes keretek között adjuk át a nyerteseknek.  
 
Egyidejű rendezvény: LIGNO NOVUM Woodtech (www.lignonovum.hu)  
 

A kiállítások honlapjain online regisztráció működik, mely egyszeri ingyenes 
belépést biztosít a kiállításra, és amely egyben regisztrációs kártyaként is 

szolgál: 
 

http://www.industriautomation.hu/tartalom-mutat.php?fomenu_id=963 
 

Egy regisztrációval mindhárom szakkiállítás megtekinthető. 
 
 
Általános információ: 
 
Nyitva tartás: 2012. május 15-18., 10-17 óráig 
Belépés: I. és III. kapu 
Parkolás: a P5 és a P3 jelű belső pakolókban, valamint az Albertisrai úton (1200.-/nap) 
Belépőjegy: 3000.- 
Napi jegy X. kerületi lakosok részére: 500.- (igazoló okiratok bemutatása szükséges) 
Csoportos diákjegy (min. 10 fő): 800.-/fő 
Online katalógus: ingyenes 
A Volánbusz belföldi járatain 50%-os menettérti kedvezményt biztosít a kiállítás 
látogatóinak. 
A kiállításokon kötelező szakmai regisztráció működik. 
 
Bővebb információ: www.industriautomation.hu 
 

http://www.industriautomation.hu/tartalom-mutat.php?almenu_id=1442
http://www.industriautomation.hu/lista-kiallito.php?betu=a
http://www.lignonovum.hu/
http://www.industriautomation.hu/tartalom-mutat.php?fomenu_id=963
http://www.industriautomation.hu/

