
 

 

A németországi szakmai kiállítások a külföldi cégek számára meghatározó jelentőségűek, lehetővé téve a 

német és a külföldi piacokra kijutást. 100.000 külföldi kiállító és 2,7 millió külföldi látogató vesz részt 
évente a 170 nemzetközi kiállításon Németországban. A szakmai látogatók első kézből tájékozódhatnak az 
innovációkról és cserélik ki a szakmai tudnivalókat partnereikkel. A kiállítók a világ minden tájáról érkező 
döntéshozókkal találkozhatnak. 
 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) által 
szervezett rendezvény hasznos információkkal szolgál a 
résztvevőknek a sikeresen működő német vásári szektorról.  
 
Szeretne kiállítóként vagy látogatóként részt venni egy 
kiállításon és a részvételét még hatékonyabbá tenni? Vegyen 
részt rendezvényünkön és a tanácsadásokon, tudjon meg 
még többet első kézből magyar és német szakértőktől!  

 

Program 
 

 
9:00 – 9:30 

 

Regisztráció  

 

9:30 – 10:00 

 
 
 
10.00 – 10.20 
 
 
 

10:20 – 10.40 

 

 
10:40 – 11:00  

 
11:00 – 11:20  

 
11:20 – 12:30  
 
 

 
 

Köszöntő 
 

Németország a szakvásárok országa – Jöjjön velünk! 
Balogh Ilona, Német- Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara  
 

Források és eszközök a kiállítási részvétel finanszírozására  
Termékfejlesztéshez kapcsolódó marketing finanszírozási lehetőségek 
Glósz Andrea, Glósz és Társa Kft.  

 
Vásári részvétel egy kiállító szemével 
Akadályok és lehetőségek 
Fülöp Zsolt, Hoffmann Group  
 

Kérdések, felvetések 

 
Kávészünet  

 
Tradíció és innováció – 70 éves a nürnbergi játékvásár  
Scarlett Wisotzki, SpielwarenMesse 

 

 
12:30 - 13:30 

 

Ebédszünet  

 

13:30 – 14:00 
 
 
 
 
 

 

 

A kiállítások, mint az üzleti élet fontos találkozóhelyei a digitális korszakban  

Trendek a mai német vásárpiacon  

Hendik Hochheim, AUMA (Német Vásárok és Kiállítások Szövetsége) 
✓ Vásárokon való részvétel, mint a marketing-mix egyik fontos eleme 
✓ A vásári részvétel célja  
✓ Sikeresség?! 

 

  Jövőálló kiállítási trendek  
Konferencia és workshop a sikeres és hatékony kiállítási részvételről 
2019. november 14., csütörtök 

 



 
14:00 – 16:00 
 
 
 
 
 
 

 

Workshop 
 
Egy kiállítási stand kommunikációja 
„Emberek, tárgyak, környezet„ – gyakorlatorientált workshop 
 

A tervezéstől a megvalósításig 
Szalkay Katalin, Tipexpo Kft  

✓ Vásári célok, döntés a vásári részvételről 
✓ A standépítés meghatározó elemei – előnyök - hátrányok 

 

Mit üzen a kiállítási stand? 
Szujó Lajos, LC One (Leadership & Competence) Vezetői Fejlesztő Szakmai Közösség 

✓ Benyomások a standról 
✓ Sales és kommunikáció a standon 
✓ Megfelelő follow up 

 

 
Kb. 16:00 

 

Zárszó  
Balogh Ilona, Német- Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Egyéni konzultációk témái: 
 

✓ Élelmiszeripar 

✓ Közlekedés és járműipar 

✓ Csomagolási és gépipar 

✓ Informatika, Digitalizáció  

✓ Egészségügy, rehabilitáció  

A konzultációra jelentkezőkkel egyénileg egyeztetünk időpontot. A megbeszélések 30 
percesek.  

 
Célcsoport: cégvezetők, marketing és értékesítési vezetők, intézmények, szakmai szervezetek, 
vásárok résztvevői (kiállítók, látogatók)  
 

Részvételi díjak  

• DUIHK tagok számára: 5.000,- Ft/fő + ÁFA 

• Nem DUIHK tagok számára: 7.000,- Ft/fő + ÁFA 
 

 
A konferencián szinkrontolmácsolás biztosított. A programváltozás jogát fenntartjuk! 
 
Jelentkezés a rendezvényre a www.duihk.hu oldalon  
Jelentkezési határidő: 2019. november 12.  
  

Kontakt:  Simon-Lutring Tünde  Helyszín:  Német-Magyar Gazdaság Háza 
  +36-1-345-7645    1024 Budapest 
  Simon-lutring@ahkungarn.hu  Lövőház u. 30. 

 Egyéni konzultáció a vásári részvételi lehetőségekről  
 a DUIHK által képviselt vásári helyszíneken   

  Az előadásokkal párhuzamosan 

http://www.duihk.hu/
mailto:Simon-lutring@ahkungarn.hu

