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ηο εκθεζιακό ππόγπαμμα έηοςρ 2017 ηος μεγαλύηεπος εκθεζιακού θοπέα ηηρ Οςγγαπίαρ, 

«HUNGEXPO Zrt» ζςμπεπιλαμβάνονηαι οι παπακάηω Γιεθνείρ Δκθέζειρ πος  έσοςν αςξημένο 

ενδιαθέπον για Έλληνερ παπαγωγούρ, εξαγωγείρ και επισειπημαηίερ:  

 

 

 AGROMASHEXPO, 25-28 Ιανοςαπίος 2017. Η μεγαλύηεπη έκθεζη αγποηικού εξοπλιζμού 

(μησανήμαηα, επγαλεία, αςηομαηιζμοί, λιπάζμαηα, αγποσημικά, ενηομοκηόνα, 

παπαζιηοκηόνα, ζπόποι ζποπάρ, κλπ) με 300 εκθέηερ και 45.000 επιζκέπηερ. Γςναμική 

έκθεζη με πποοπηικέρ δημιοςπγίαρ ζςνθηκών ζςνεπγαζίαρ και δικηύωζηρ μεηαξύ ελληνικών 

και οςγγπικών επισειπήζεων. 

 

 VITICULTURE & VINICULTURE, 25-28 Ιανοςαπίος 2017 (παπάλληλα με ηην 

Agromashexpo). Έκθεζη αθιεπωμένη κςπίωρ ζηιρ ηεσνολογίερ και εξοπλιζμό καλλιέπγειαρ 

αμπελιών και παπαγωγήρ οίνος. Η Οςγγαπία πποζπαθεί να ενιζσύζει ηην οινοπαπαγωγή ηηρ, 

καθώρ και ηην παπαγωγή οινοπνεςμαηωδών ποηών. Καηά ζςνέπεια, ςπάπσοςν απκεηέρ 

δςναηόηηηερ ζςνεπγαζίαρ ζηον ζςγκεκπιμένο ηομέα.  

 

 BOAT SHOW, 23-26 Φεβποςαπίος 2017. Ναςηικό ζαλόνι Βοςδαπέζηηρ. Δνδιαθέποςζα 

έκθεζη με πποοπηικέρ για ηην ελληνική βιομησανία καηαζκεςαζηών μικπών ζκαθών και 

ναςηιλιακών ειδών, δεδομένος ηος εκηεηαμένος δικηύος ποηαμιών και λιμνών ζηην 

Οςγγαπία πος επιηπέπει ηην διάδοζη δπαζηηπιοηήηων ναςηαθληηιζμού.  

 

 CONSTRUMA, 5-9 Αππιλίος 2017. Γιεθνήρ Έκθεζη Καηαζκεςών και Γομικών Τλικών. 

Μεηαξύ ηων ζημανηικόηεπων ζηην Κενηπική και Αναηολική Δςπώπη, με 660 εκθέηερ και 

55.000 επιζκέπηερ. Η Έκθεζη πλαιζιώνεηαι από παπάλληλερ ζσεηικέρ εκθέζειρ (καηαζκεςήρ 

οικιών, κήπων, εγκαηαζηάζεων θέπμανζηρ, εζωηεπικήρ διακόζμηζηρ), καθώρ και πολλά 

ζςνέδπια. Η ζςμμεηοσή ζηην έκθεζη θέηει ηα θεμέλια για επισειπημαηική δπάζη η οποία θα 

μποπούζε να επεκηαθεί και εκηόρ ηων ζςνόπων ηηρ σώπαρ, εθόζον αζθαλώρ επιηεςσθούν οι 

καηάλληλερ διαζςνδέζειρ. ςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηων Δλλήνων καηαζκεςαζηών: η 

ηεσνογνωζία, η δςναμική παποςζία ηοςρ ζηα βαλκάνια και ζε όμοπερ με ηην Οςγγαπία 

σώπερ, η ηεσνολογική ςπεποσή ζε ζςζηήμαηα θέπμανζηρ και κςπίωρ εναλλακηικών μοπθών 

ενέπγειαρ (π.σ. ηλιακοί θεπμοζίθωνερ, θωηοβοληαϊκά, κλπ) και αζθαλώρ η ποιόηηηα ηων 

ελληνικών δομικών ςλικών. 

 

 



 ÖKOINDUSTRIA International Environmental Industry, Energy Efficiency and Renewable 

Energy Exhibition, 8-10 Νοεμβπίος 2017. Η μεγαλύηεπη διεθνήρ έκθεζη ανανεώζιμων 

πηγών ενέπγειαρ ζηην Οςγγαπία, διοπγανώνεηαι ανά διεηία, με πάνω από 80 εκθέηερ και 

4.500 επιζκέπηερ. Σα πλεονεκηήμαηα για Έλληνερ εκθέηερ είναι πποθανή. Με ηεσνογνωζία 

και ζςζζωπεςμένη εμπειπία δεκαεηιών, η ππόζβαζη ζηην αγοπά ηηρ Οςγγαπίαρ για 

ελληνικέρ εηαιπείερ ηος κλάδος έσει πολλέρ πποοπηικέρ επιηςσίαρ. 

 


