MACH-TECH és IPAR NAPJAI szakkiállítások egy időben, egy helyen
Magyarország legjelentősebb üzleti eseménye az iparban
2019. május 14-17. között kerül megrendezésre a MACH-TECH és IPAR NAPJAI
szakkiállítás-együttes a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban, mely kétévente
vonultatja fel a különböző ipari ágazatok szereplőit, a szakmai újdonságokat, a
költséghatékony ipari megoldásokat és az Ipar 4.0 legújabb „hódításait”.
Visszatekintés (2017.):
A 2017-es esemény mind kiállítószámát mind látogatószámát tekintve az utóbbi időkben a
legnagyobb ipari rendezvény volt hazánkban.
19 ország 425 kiállítója volt jelen, melynek 26%-a külföldi cég volt:
Magyarország legnagyobb ipari seregszemléjén valamennyi olyan ágazat részt vett, amely vezető
szerepet játszik az ipari digitalizáció, az ipar 4.0 térhódításában.
A szerszámgépes és más gépipari szereplők, a robotgyártók, az elektronikai vállalatok, a logisztika
képviselői, a vezérlések megvalósítói egyaránt nagy számban voltak jelen a HUNGEXPO Budapesti
Vásárközpontban.
2017-re a 2015. évi rendezvényhez képest számos témakör erősödött, kiállítószámban és területben
bővült, így szélesebb választékkal várta az érdeklődő szakembereket:
•
robottechnika (127%-os területnövekedés)
•
szerszámgépgyártás (40%-os növekedés kiállítószámban és területben)
•
ipari logisztika (100%-os területnövekedés)
•
szoftverek (90%-os területnövekedés)
39 országból 16.800 látogató jött el, ami 11,4 %-os növekedés a két évvel ezelőtti
látogatószámhoz képest (2015-ben 14.700 látogató).
A látogatók:
•
72%-a első számú döntéshozó vállalatánál vagy részt vesz a döntéshozatalban
•
a látogatók 36%-a hozott már a helyszínen konkrét üzleti döntést
•
látogatásuk célja elsődlegesen (top 3 – több lehetőség volt jelölhető):
o 50% újítások, innovációk iránti érdeklődés
o 47% meglévő üzleti kapcsolatok ápolása
o 45% új üzleti kapcsolatok kiépítése, üzletkötés
Előrejelzés (2019.)
A kedvezményes előjelentkezési határidő lejárta után elmondható, hogy óriási az érdeklődés a cégek
részéről a rendezvény iránt, folyamatosan érkeznek a jelentkezési ívek, nem csak a törzskiállítóktól,
de számos új vállalat is részvételéről biztosította a szervezőket.
A kiállítás-együttes sikerességére való tekintettel, előre láthatólag, újabb pavilon kerül megnyitásra,
így 2019-ben már a D pavilon is a kiállítók rendelkezésére áll az A, a G és az F pavilon mellett.
Tervezett programok:
• Ipar 4.0 konferencia
• B2B Beszállítói Fórum
• Targoncaverseny
• Színvonalas kiállítói előadások, workshopok
• Szakmai partnerek által szervezett konferenciák, továbbképzések
• Zöld megoldások bemutatása, költség- és energiatakarékos működés
Bővebb információ: www.iparnapjai.hu

