
   

  
 
 

2015. május 12-15. között 
 

IPAR NAPJAI, MACH-TECH  
 

a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban! 
 

2013-ban Magyarország legjelentősebb ipari kiállításai igazi sikertörténetnek tekinthetők, hiszen 
20%-os növekedést könyvelhettünk el a 2011-es rendezvényhez képest, mind a kiállító számot, 
mind a kiállítási területet tekintve. A 2013-as MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-technológiai és 
hegesztéstechnikai szakkiállításon és az INDUSTRIAUTOMATION Nemzetközi ipari automatizálási 
szakkiállításon a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont ’A’ és ’G’ pavilonjában közel nettó 13.000 
m2-en 15 ország 358 kiállítója vonultatta fel termékeit, szolgáltatásait.  
A térség jelentős ipari találkozójaként jegyzett rendezvényre (a 2011-es rendezvényhez képest 
15%-kal több,) 14 ezer látogató  érkezett a világ minden tájáról. 
 
 
 
 
 
 
   
 
A kiállítás-csokor keretén belül, az elektronika és a gépgyártás mellett újra felvonult a WELD-
TECH, a hegesztéstechnika szekció, és VÉDTECH néven bemutatkoztak az ipari biztonságtechnika 
és a munkavédelem témakört prezentálók is. 
 
A Vásárközpont pavilonjaiban felállított Fórum Színpadokon összesen több mint 50 előadás 
hangzott el, és számos konferenciát tartottak a kiállítások szakmai partnerei. A kiállítási csokron 
nagy sikert aratott az APPLICATION ZONE – Gyakorlati bemutató, ahol a két kiállítás kiállítói 
közösen mutatták be termékeiket, szolgáltatásaikat gyakorlati példákon keresztül. 
A kiállításról készült felvételeket megtekintheti az alábbi linken: http://iparnapjai.hu/video-2013  

A 2015-ös rendezvényen a MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-technológiai és hegesztéstechnikai 
szakkiállítás mellett az alábbi szekciók kapnak kiemelt szerepet: 

o INDUSTRIAUTOMATION (ipari elektronika, elektrotechnika, automatizálás) 
o ENERGEXPO (energetika, energiagazdálkodás) 
o FLUIDTECH (fluidtechnika: pneumatika, hidraulika, szivattyúk, kompresszorok, 

tömítéstechnika) 
o SUBCON (beszállítóipar, fémfeldolgozás) 
o CHEMTECH (vegyipar, műanyagipar, gumiipar) 
o SECUTECH-VÉDTECH (munkavédelem, tűzvédelem, biztonságtechnika) 
o 3D NYOMTATÁS 
o LOGEXPO (ipari logisztika) 
o IPARI KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
Foglalja le helyét 2009-es árakon! 

 
Kiállítónk számára kettős kedvezményes jelentkezési határidőt hirdetünk meg, 
melynek első lépcsője 2009-es árakat garantál minden jelentkezőnek: 
 

• 2014. szeptember 30. – A 2014. szeptember 30-ig bejelentkező kiállítók 
2009-es árakon foglalhatják le területüket! 

Bővebb információ: www.iparnapjai.hu / Kiállítói vagyok / Jelentkezés / Részvételi díjak 
 
Kérdés esetén, forduljon hozzánk bizalommal, készséggel állunk rendelkezésére a +36-1/263-6549 
és a +36-1/263-6384 telefonszámokon, vagy az iparnapjai@hungexpo.hu és a 
machtech@hungexpo.hu e-mail címeken! 
 
 
Üdvözlettel:   
                       IPAR NAPJAI csapat 


