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Áttekintés 

 

A régió legnagyobb és legjelentősebb 
szakkiállítása és vására, amelyen Szlovénia, 
Ausztria, Horvátország és Magyarország, mint a 
régió gerincét képező országok mellett szélesebb 
körből is érkeznek kiállítók és szakmai látogatók, 
potenciális vásárlók. 2018-ban 32 ország csaknem 
1.840 kiállítója mutatta be termékeit több, mint 
71.000 négyzetméteren, a látogatók száma pedig 
elérte a 120.000-et. 
A kiállítás három főbb szakmai csoportra oszlik: 
Élelmiszer (az alapanyagtól a feldolgozóipar és 
minden kísérő ipara), Csomagolás és logisztika 
(minden kapcsolódó szegmenssel), Mezőgazdaság (és a hozzá kapcsolódó iparágak, eszközök, 
szolgáltatások). A szakmai kiállítók mellett szakmai és állami intézmények, szakmai, üzleti- és egyéb 
NGO szövetségek is kiállítóként vesznek részt a rendezvényen. A kiállításon, a gazdasági kínálat mellett 
mintaültetvények és megtekinthetőek erdőgazdasági, gyógy- és fűszernövény, valamint biozöldség 
témakörben. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Tematika  

• növénytermesztés, talajművelés, betakarítás 
• vetőmagok, növényvédelem, talajjavítás, öntözés 
• gyógy- és dísznövények 
• mezőgazdasági technológiák, gépek, eszközök 
• állattenyésztés, technológiák, berendezések 
• takarmányozás, ezek eszközei 
• állatgyógyászat, laboratóriumi berendezések 
• élelmiszeripari termékek, fűszerek, adalékok 
• szeszes- és üdítőitalok 
• élelmiszeripari gépek, berendezések 
• csomagolástechnika 
• erdőgazdálkodási gépek és berendezések 



 

 

 

 

 

 

 

 



Közösségi magyar részvétel 

 
Kiállítóink az 50 m2-es nemzeti standon közösségi vagy egyéni standrészt igényelhetnek. Az egységes arculati 
elemekkel felépített közösségi standon megjelenő kb. 5 kiállítónak árubemutatási és információs lehetőséget, 
közös tárgyalási felületet biztosítunk. Az arculat a kiállítás témájához illeszkedő, s azt visszatükröző egyedi 
installációs eszköztár használata, optimális térkihasználás, a standhely adottságainak és a kiállítók igényeinek 
maximálisan megfelelő, professzionális elhelyezési és grafikai tervezés határozzák meg a standtervet.  
 
Árusításra a kiállítás teljes ideje alatt van lehetőség a Szlovéniában érvényes vonatkozó szabályok 

betartásával. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         A kép illusztráció. 

Megjelenési lehetőségek: 
 

1. Közösségi kiállítóként való megjelenés: 140.000 Forint + ÁFA, amely tartalmazza a vásárigazgatóság 
felé kötelezően fizetendő társkiállítói regisztrációs díjat. 
  
Tartalmazza: 
 
✓ a közösségi stand elveivel egyező, minden kiállító részére egységes standrészt 
✓ a funkcionális standberendezést: információs pultot, pultba integrált polcos vitrint, konyha- és 

raktárhasználatot 
✓ a cégembléma és cégfelirat elhelyezését az installáción 
✓ a vezeték nélküli internet használatát  
✓ közös tárgyalási felületet 
✓ alap standellátmány (kávé, tea, üdítő, ásványvíz) 
✓ standkatalógusban való megjelenés, névvel, elérhetőséggel és termékkategória megjelöléssel 
✓ építést, üzemeltetést és bontást 
✓ modern, jól látható „MAGYARORSZÁG” feliratot, mely megkönnyíti a magyar stand megtalálását 
✓ teljes körű szervezést és koordinálást az AMC felelős munkatársa által a kiállítás nyitása előtti szakaszban 

és a kiállítás üzemelése alatt a helyszínen is 
✓ az AMC különböző kommunikációs csatornáin keresztül (honlap, hírlevél, Facebook, sajtóközlemény) a 

kiállítási megjelenésről tájékoztatást 
✓ információt az utazási és szálláslehetőségekről 

 
 



 
 

2. Egyéni részvétel a nemzeti standon (9 m2-es, átlátható paravánnal elválasztott standrész): 300.000 
Forint + ÁFA, amely tartalmazza a vásárigazgatóság felé kötelezően fizetendő társkiállítói 
regisztrációs díjat. 
 
Tartalmazza: 
 

 az 1. kategóriánál felsoroltakat, továbbá: 
✓ 9 m2-es boxot átlátható paravánnal elválasztva. A box tartalma: ülőpad felhajtható fedővel, amely 

tárolásra alkalmas, 1 db asztal, 2 db szék, 1 db pult (100 vagy 120x50x100 cm, hűtőpult esetén 
75x50x100cm), 2 db bárszék. Minden boxhoz tartozik egy 60 x 243 cm-es fogadó fal, amelynek a pult 
felőli oldalán 2 db polc kerül elhelyezésre, a fal másik oldalára a kiállító által biztosított grafika kerül 
fotó 

 

Nem tartalmazza:  

✓ a céges képviselő(k) kiutazási költségeit és az áruszállítást 

További kiegészítő szolgáltatások:  

✓ hűtővitrin vagy mélyhűtő pult bérlése: díja 100.000 Ft+ÁFA 
 

Jelentkezési határidő: 2019. május 10. 
 
 
Jelentkezés módja: 
Jelentkezési lap visszaküldése  
Jelentkezésük csak visszaigazolás után tekinthető elfogadottnak.  
 
 
 
 
 

Czakó Alexandra 
kiállítás – és rendezvényszervezési koordinátor 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. 
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