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a sikeres német-magyar üzletekért

A Német-Magyar Ipari és  
Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai



Vásári szolgáltatások
Széleskörű támogatást nyújtunk Önnek annak érdekében, hogy
akár kiállítóként, akár látogatóként a németországi vagy magyarországi
vásárokon való részvételét hatékonyan válthassa üzleti sikerre.
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Kivonat a DUIHK 
szolgáltatási katalógusából *

*  a hivatkozások a teljes katalógusra vonatkoznak
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Amennyiben önálló kiállítóként németországi, vagy 
magyarországi vásárokon szeretne részt venni, 
komplett szolgáltatási csomagot vehet igénybe.

a szolgáltatás tartalma:
■ segítünk kiválasztani az ideális vásárt, az 

Ön ágazatára vonatkozó piaci elemzésekkel, 
valamint termékeinek és a kitűzött célnak 
megfelelő tanácsadással. 

■ előkészítjük és megszervezzük vásári részvé-
telét: a kiállítói stand lefoglalása, a hivatalos 
vásári katalógusban való megjelentetés, a 
vásári infrastruktúra, a hosztesz- és tolmács-
szolgáltatás biztosítása, meghívók, kiállítói 
belépő vagy parkolójegy beszerzése.

■ felépíttetjük vásári standját: neves stand-
építő cégekkel és grafikusokkal együtt-

Amennyiben egyéni vásárlátogatóként szeretne 
részt venni németországi vagy magyarországi vásá-
rokon, segítünk Önnek a hatékony előkészítésben. 

a szolgáltatás tartalma:
■ Üzleti partnerközvetítés: Felkutatjuk a poten-

ciális üzleti és értékesítési partnereket (a kiál-
lítók és a vásár-látogatók között); megszervez-
zük az első kapcsolat-felvételi beszélgetéseket 
már a vásár előtt.

■ Tárgyalási időpontokat egyeztetetünk egyéni 
megbeszélésekhez.

Egyéni tanácsadás kiállítóknak

Szolgáltatások 
vásárlátogatók számára

Szintén érdekes lehet: 
Piaci és ágazati  
információk » 6. oldal
értékesítési partnerek 
keresése » 7. oldal

működve a stand megtervezése és kivite-
lezése; helyszíni kapcsolattartás a stand 
megépítése során.

■ gondoskodunk a marketingtámogatásról: 
egyedi reklámkatalógusok és prospektusok 
készítése; komplett marketingkoncepciók 
kidolgozása a vásári részvételre és annak 
utógondozására.

■ Szervezési és szakmai támogatást 
nyújtunk a helyszínen.

■ Megszervezzük utazását, lefoglaljuk szállását. 

árak, átfutási idő

Árak: Kérjen személyre szóló ajánlatot! 

Átfutási idő: a vásári jelentkezési határidő és  

a vásár időpontja függvényében

■ Tolmácsokat közvetítünk.
■ Belépőjegyeket értékesítünk a Kamara által 

képviselt berlini és nürnbergi vásártársaságok 
rendezvényeire.

■ Szervezési és szakmai támogatást nyújtunk a 
helyszínen.

■ Megszervezzük utazását, lefoglaljuk szállását.

árak, átfutási idő

Árak: Kérjen személyre szóló ajánlatot! 

Átfutási idő: 6-8 hét
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Exkluzív szolgáltatásként a DUIHK tagjai és olyan 
német vállalatok számára, akik újonnan szeret-
nék Magyarországon megvetni lábukat, a DUIHK 
közösségi standokat szervez a Magyarországon 
rendezett nemzetközi vásárokon, többek között: 

■ Ipar Napjai / Mach-Tech
■ Automotive Hungary

A résztvevők „kulcsrakészen” kapnak költséghaté-
kony, önálló megjelenést az adott vásáron. 

a kamarai standon való részvétel formái:
■ saját, különböző méretű stand: a kamarai 

standon belül, információs pulttal, tárgyaló 
asztallal és székekkel, vitrinnel

Kamarai közösségi standok

■ saját információs stand: (kb. 2 m2)  
információs pulttal

■ Prospektusok kihelyezésének lehetősége: 
a reklámanyagok kihelyezése prospektus-
tartó állványokra a DUIHK standján, tájé-
koztatás adása az érdeklődőknek a DUIHK 
személyzete által, a vásárt követően a kap-
csolatok átadásával

árak, átfutási idő

Árak: Kérjen személyre szóló ajánlatot!

Átfutási idő: a vásári jelentkezési határidő és  

a vásár időpontja függvényében

Összefoglaló vásári szolgáltatásainkról

Az ideális vásár kiválasztása ✔ ✔ ✔

A vásári részvétel előkészítése / megszervezése ✔ ● ✔

Vásári stand építése ✔ – ✔

Marketing-támogatás ● – ✔

Szervezési és szakmai támogatás a helyszínen ● ● ✔

Utazásszervezés és szállásfoglalás ● – ●

Előzetes piaci információk ● ● ●

Potenciális üzleti partnerek felkutatása ● ✔ ●

Időpont-egyeztetések ● ✔ ●

Tolmácsolási szolgáltatás ● ● ●

Belépőjegyek ✔ ✔ ✔

  ✔ alapszolgáltatásként          ● opcionálisan          – nincs

kiállítói szolgáltatás látogatói szolgáltatás kamarai közösségi stand

Szintén érdekes lehet: 
Piaci és ágazati  
információk » 6. oldal
értékesítési partnerek 
keresése » 7. oldal
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Annak érdekében, hogy a vásári részvétel minél 
hatékonyabb legyen, és hogy az ezzel járó költsé-
geket mérhető üzleti eredményekre lehessen vál-
tani, évente egyszer intenzív tréningeket kínálunk 
a vásári marketing területén, német szakértők 
bevonásával. 

továbbképzés „tervezés és felkészülés” témában
■ stratégiai célkitűzés megfogalmazása
■ költségtervezés
■ kockázatkezelés
■ a vásári részvétel kiértékelése
■ a részvétel tényleges költségeinek kiszámítása
■ az eredményesség mérése

Képzések a hatékony vásári 
megjelenéshez 

továbbképzés „Hatékony vásári részvétel  
a helyszínen” témában
■ a vásári részvétel hatékonyságának növelése
■ stand-látogatók számának növelése
■ csapatmunka megszervezése a standon
■ a vásári team megfelelő felkészítése
■ professzionális fellépés
■ az interkulturális különbségek jelentősége
■ sikeres kommunikáció

árak

Kérjen személyre szóló ajánlatot!
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Elérhetőségünk:

piacfeltáráS 
Piaci és ágazati információk ■ Értékesítési partnerek keresése ■ Beszállítók és gyártó partnerek  
közvetítése ■ Telephely-keresés Magyarországon ■ Telephely-keresés Németországban ■  
Hirdetés a DUIHK kiadványaiban ■ Céges rendezvények 

Jogi éS adózáSi ügyeK 
Cégalapítás, társasági jog ■ Jogi tanácsadás, céginformációk, követeléskezelés ■

Hatósági ügyintézés ■ Áfa-visszatérítés

munKaügy éS KépzéS 
Menedzsment-tréningek ■ Szakmai vezetők továbbképzése ■ Folyamat-optimalizálás  
„lean”-szemlélettel ■ Energiagazdálkodási képzések ■ Munkaerő-közvetítés Magyarországon ■  
Bérezéssel kapcsolatos tanácsadás

duáliS SzaKKépzéS 

Partnerség a képzésben ■ Szakképzési tanácsadás ■ Vállalati oktatók oktatása ■Tanulmányutak 
Németországba

Ami még érdekelheti: 
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