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DUIHK KÖZÖSSÉGI STAND AJÁNLAT 
 

 
 

Szakmai vásár:  

IPAR NAPJAI 
Nemzetközi ipari és gépgyártás-technológiai 

szakkiállítás 
 

Időpont: 2020. május 05-08. 
Helyszín: Hungexpo  
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A DUIHK legfőbb feladata a német-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztése és 

támogatása. Ennek elősegítése érekében Kamaránk professzionális vásári szolgáltatásokat 

nyújt.  

   Vezető német vásárvállalatok magyar 

képviselőjeként és partnereként kamaránk 

munkatársai több éves vásári tapasztalattal 

rendelkeznek, amely garanciát jelent Önnek a 

sikeres vásári részvétel előkészítésére és ez 

által üzleti kapcsolatai továbbfejlesztésére. 

A DUIHK exkluzív szolgáltatásként közösségi 

standokat szervez a magyarországi nemzetközi 

vásárokon tagjai és a magyar piac iránt 

érdeklődő német vállalatok számára. A nemzetközi ipari szakkiállításon, az IPAR NAPJAIN, 

2020-ban is egy modern és kedvelt közösségi standdal veszünk részt, ahol a tagok és német 

vállatok mutatkozhatnak be az ágazat számára. 

 

Az IPAR NAPJAI 2020 
A kiállítás Magyarország legnagyobb ipari szakvására, amelyen számos, az ipari 

digitalizáció, szerszámgépgyártás, ipari logisztika, szoftverek, illetve az ipar 4.0 ágazatait 

meghatározó és feltörekvő cég vesz részt. 

 

A kiállítás: 

• Magyarország legnagyobb nemzetközi ipari szakkiállítása 

• 562 kiállító 20 országból (2019), 315 kiállító, 15 országból (2018) 

• 19.500 m2 nettó kiállítói terület (2019) 

• 18.200 látogató 31 országból, amelyek közül 72%-uk döntéshozói pozíciót foglal el 

saját vállalatánál (2019), 12.000 látogató (2018)  

• A látogatók 15%-a hozott konkrét üzleti döntést a helyszínen (2019) 

• Nemzetközi vállalatok  

• Színvonalas kísérőprogramok (Pl.: B2B fórumok, konferenciák) 

 

 

A kiállítás fókusztémái:  

• Folyamatautomatizálás, elektronika 

• Ipar 4.0 

• Mesterséges intelligencia 

• Logisztika 

• 3D nyomtatás 

• Ipari logisztika, anyagmozgatás 

• Energetika, energiagazdálkodás 

• Munkavédelem, tűzvédelem 

• Fémmegmunkálás 

• Gyártásautomatizálás 

• Robotika, gyártósorok 

• Felületkezelés 

• Szerszám, készülékgyártás 

• Minőségbiztosítás, méréstechnika 

• Szoftverek 
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DUIHK közösségi stand 
 

A DUIHK rendszeresen vesz részt közösségi standdal szakmai kiállításokon. Ennek célja, hogy 

tagjainak és a vásár iránt érdeklődő német cégeknek kényelmes lehetőséget nyújtson a 

részvételhez egy full service csomag keretében.  

A nyitott és jól átlátható stand több 

szigetstandból áll. A DUIHK stand kiállítói 

élvezhetik a „kulcsrakész” részvétel előnyeit, 

hiszen a DUIHK megszervezi és megvalósítja a 

vásáron való részvételt a standelhelyezéstől, a 

tervezésen és az építésen át egészen a stand 

komplett működtetéséig. A stand 

megszervezésén kívül a részvétel további 

előnyöket is rejt magában, mint a DUIHK által 

megszervezett és igénybe vehető italcsomag 

szolgáltatást és egy exporttanácsadás lehetőségét.  

A standokat egy előre meghatározott alaprajzon lehet kiválasztani és jelentkezési sorrendben 

lefoglalni. 
 

A közösségi stand előnyei 
• Elegáns és kényelmes megjelenési lehetőség 

• „Kulcsrakész” kivitelezés Részvétel teljes körű előkészítése 

• Egyedi, reprezentatív standépítés 

• Teljes standinfrastruktúra (árambekötés, vízbekötés, takarítás stb.) 

• Helyszíni asszisztencia 

• Közös terek használata 

• Raktár, gardrób, tárgyalótér 

• Tagokkal együtt erős közös fellépés 

• A részvétel intenzív előzetes beharangozása a DUIHK összes csatornáján keresztül 

• További szolgáltatások, illetve keretprogramok (előzetes vásári felkészítés – 

tanácsadás, italcsomag, standparty, exporttanácsadás) 
 

Látványtervek: 
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Részvételi lehetőségek a DUIHK közösségi standján 
IPAR NAPJAI 2020– Nemzetközi Ipari és gépgyártás-technológiai szakkiállítás 

Budapest, 2020. május 05-08.  
 
 

Stand jellege és mérete  Információs 
stand (3 m2) 

Egységstand  
(4 m2) 

Egységstand 
(6 m2) 

Egységstand 
(9 m2) 

Egységstand 
(12 m2) 

Árak nettó       

DUIHK tagoknak € 1350,- € 1600,- € 1820,- € 2740,- € 3650,- 

Nem DUIHK tagoknak € 1620,-  € 1920,-  € 2180,- € 3280,- € 4380,- 

      

Tartalmazza 

Cégnév és logó elhelyezése  
 

√ √ √ √ √ 

Berendezés: információs 
pult egy bárszékkel, asztali 
prospektustartó 

√     

Berendezés: információs 
pult egy bárszékkel, egy 
könyöklő 2 bárszékkel, 
asztali prospektustartó 

 √ √   

Berendezés: információs 
pult egy bárszékkel, 
tárgyaló asztal 4 székkel, 
álló prospektustartó 

   √ √ 

Közös terek használata: 
Raktár, gardrób, tárgyalótér  

√ √ √ √ √ 

Hivatalos online 
katalógusbejegyzés  

√ √ √ √ √ 

Wi-Fi csatlakozás, 
áramcsatlakozás és 
standard fogyasztás, 
standtakarítás 

√ √ √ √ √ 

 

Előzetes vásári tanácsadás 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

A standméret szerint 
várhatóan a standhoz járó 
ingyenes kiállítói belépők 
száma  

1 1 1 1 2 

  

A standok esetében az egységes megjelenés megőrzésének érdekében banner/roll up 
kihelyezésre nincs lehetőség!  
Grafikázható felületek a stand hátfala és a pult melletti elválasztó fal (pengefal), a 3 m2 nagyságú 
információs standok esetében csak a pult melletti elválasztó fal (pengefal). 
 
A standok egyéni kérésre összevonhatóak. Ebben az esetben 10 %-os felár fizetendő. 
 
A standok változtatási jogát fenntartjuk.  
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További igénybe vehető szolgáltatások  

Szolgáltatás Ár* DUIHK tagoknak  Ár* nem tagoknak 

Ital és snack csomag  
(kávé, tea, üdítők, snackek 
korlátlan fogyasztása a stand 
személyzetnek és vendégeik 
részére a vásár teljes időtartama 
alatt).  

80 EUR  98 EUR  

Az infopult melletti pengefal 
grafikázása  
(két felület: 50 x 100 cm, 50 x 
200 cm)  
Design, nyomtatás és felhelyezés.  

40 EUR 60 EUR 

Stand kialakítás során további 
bútorok, felszerelés bérlése, 
installáció, grafika 

Egyéni díjszabás alapján Egyéni díjszabás alapján 

Üzleti partnerkeresés 650 EUR 840 EUR  

Tanácsadás a DUIHK 
munkatársaival, előre 
egyeztetett témában a vásár 
ideje alatt. 

ingyenes ingyenes 

Előzetes vásári tanácsadás ingyenes ingyenes 

 
      *Az árak nettó árak.  
 

 
 

További információ: 
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
Simon-Lutring Tünde 
Telefon: +36/1/345-7645   
E-mail: simon-lutring@ahkungarn.hu  
Internet: www.duihk.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:simon-lutring@ahkungarn.hu
http://www.duihk.hu/
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Jelentkezési lap – IPAR NAPJAI 2020 
DUIHK közösségi stand 
 

 

Kérjük visszaküldeni: simon-lutring@ahkungarn.hu 
Javasolt jelentkezési határidő: 2020. január 31. 
(A standokat a jelentkezések és igények függvényében osztjuk ki.) 

 

Részvételi forma 
Választott standszám 
az alaprajz szerint* Ár** tagoknak 

 Információs stand 3 m2  € 1350,- 

 4 m2-es stand  € 1600.- 

 6 m2-es stand  € 1820.- 

 9 m2-es stand  € 2740.- 

 12 m2-es stand  € 3650.- 

    

 

További szolgáltatások Ár** tagoknak 
 

 Ital és snack csomag 4 napra € 80,-  

 Grafika a pengefalra € 40,-  

 Üzleti partnerkeresés € 650.-  

 Előzetes vásári tanácsadás  Ingyenes  

 DUIHK Tanácsadás a helyszínen Ingyenes  

 

Kiállító  

Cégnév:  

Ügyvezető igazgató:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó 
telefonszáma és e-mail 
címe: 

 

Katalógus adatok  

Cím:  

Telefon:   

E-Mail:   

Internet:   

  Tevékenységi kör:    gyártó     nagykereskedő;    importőr;    szolgáltató        

     kiskereskedő   kizárólagos márkaképviselet, a termék neve:                     

   Multinacionális cég:  igen;  nem                           

Kérjük, adja meg fő tevékenységi körét (TEÁOR 08 kód): 

 

mailto:simon-lutring@ahkungarn.hu


 

 
Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer | Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
Lövőház utca 30, H-1024 Budapest | Tel. 0036/1/345-7600 | Fax 0036/1/315-0744 | E-Mail: info@ahkungarn.hu | www.duihk.hu 
Commerzbank Bonn | BLZ 380 400 07 | Konto 115095200 | Commerzbank (Budapest) Rt. | Konto 14220108-08218005 

*A kiválasztott standot a foglalások beérkezési sorrendjében tudjuk visszaigazolni. 

** Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Fizetés Ft-ban, a számlázáskor aktuális MNB középárfolyam 
alapján. EUR-ban történő fizetés egyéni kérés alapján lehetséges. 
 

 

 

Részvételi feltételek  

1. A részvételi díjról két részletben állítjuk ki számlánkat. Az első részletről a jelentkezés 
visszaigazolását követően, a másodikról egy hónappal a vásár előtt állítjuk ki és küldjük meg 
számlánkat a megadott elérhetőségekre. Eltérő számlázási vagy postacímet kérjük előre 
jelezni. 

A kiállítás után küldjük az elszámoló számlát a további megrendelt szolgáltatásokról, mint 
grafika, bútorzat és a belépőjegyekről.  

Fizetés Ft-ban, a számlázáskor aktuális MNB árfolyam alapján. EUR-ban történő fizetés egyéni 
kérés alapján lehetséges. 

2. A DUIHK standon csak DUIHK tagvállalatok, valamint németországi, ágazatot képviselő cégek 
vehetnek részt.  

3. A jelentkezési határidő után érkezett lemondások esetében a teljes részvételi díj 
kiszámlázásra kerül, illetve a kifizetett díj nem kerül visszatérítésre, amennyiben a standot 
nem sikerült másnak értékesíteni. 

4. A standok egyéni kérésre összevonhatóak. Ebben az esetben 10 %-os felár fizetendő. 

5. A standok változtatási jogát fenntartjuk. 

6. A standon csak a kiállítóként regisztrált cég termékeit lehet bemutatni, kiállítani.  
 
 
A rendezvényre történő regisztrációval Ön egyetért azzal, hogy  

- az Ön adatait (név, képviselt cég/intézmény neve) a DUIHK közzéteszi a résztvevők 
listáján az eseményen és a DUIHK honlapján, illetve azok megosztásra kerülnek az 
esemény társrendezőivel.  

- az esemény ideje alatt fénykép, illetve kép- és hangfelvétel készül, így az Önről 
készült felvétel a DUIHK kiadványaiban, publikációiban vagy más médiában megjelenő 
anyagaiban, továbbá a DUIHK honlapján, illetve bármely közösségi oldalon, offline és 
online, korlátozás nélkül megjelenhet. 

- támogatott esemény esetén az Ön adatait (név, képviselt cég/intézmény neve, 
beosztás, e-mail cím, telefonszám) a DUIHK továbbítja az eseményt támogató 
szponzoroknak.  

 
A jelentkezési lap aláírásával Ön elfogadja a fenti részvételi feltételeket és a DUIHK 
honlapján a www.duihk.hu /Adavédelem menüpontban olvasható adatkezelési tájékoztatóban 
foglaltakat. 

 

 
 
 
 
    

Város, dátum                                           Bélyegző  aláírás 

http://www.duihk.hu/

