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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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στη Βουδαπέστη 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

  Βουδαπέστη, 22 Μαρτίου 2019 
Φ.2231/0176  Τηλ.: 

FAX:   
E-mail: 

+36 1 4132612, +36 1 4132613 Α.Π.  
+36 1 3217403  
ecocom-budapest@mfa.gr  

 
ΠΡΟΣ: Επιχειρηματικούς Φορείς Ελλάδος 

  
ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εξωτερικών 

- Διπλωματικό Γραφείο κας Αναπληρώτριας Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ&ΑΣ 
- κα Β΄ Γενική Διευθύντρια   
-Β4, Β8 Διευθύνσεις 
 

Ε.Δ.: Υπ’ όψιν κου Πρέσβεως 
 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα και Απολογισμός Διεθνών Εκθέσεων Ουγγαρίας, έτους 2019 
ΣΧΕΤ.: Έγγραφά μας με ΑΠΦ.2231/0293/18.05.2018  και ΑΠΦ.2231/0358/08/06/2018 

  
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών με τα οποία σας γνωρίσαμε, μεταξύ άλλων, το εκθεσιακό 

πρόγραμμα έτους 2019 του επίσημου και μεγαλύτερου εκθεσιακού φορέα της Ουγγαρίας (αλλά και 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης) «HUNGEXPO Zrt» (www.hungexpo.hu), καθώς και 
απολογισμό της έκθεσης Κατασκευών και δομικών υλικών «Construma» 2018, επανερχόμαστε με 
περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκθέσεις του 2019 και απολογισμό όσων ήδη διεξήχθησαν από 
την αρχή του τρέχοντος έτους.   
  
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ: 
 
 AGROmashEXPO, 23-26 Ιανουαρίου 2019. Η μεγαλύτερη έκθεση αγροτικού εξοπλισμού 

(μηχανήματα, εργαλεία, αυτοματισμοί, λιπάσματα, αγροχημικά, εντομοκτόνα, 
παρασιτοκτόνα, σπόροι σποράς, κλπ) στην Ουγγαρία, συνολικής εκτάσεως 40.000 τ.μ., με 
350 εκθέτες, 47.000 επισκέπτες και 26 συμμετοχές από το εξωτερικό. Στη φετινή έκθεση 
ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην ψηφιοποίηση των γεωργικών ασχολιών, στα αγροτο-
ηλεκτρονικά συστήματα, στα συστήματα μέτρησης και παραμετροποίησης, καθώς και στον 
αυτοματισμό. Συμμετείχαν διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες αγροτικών οχημάτων-
μηχανημάτων όπως: Claas, John Deere, Massey Ferguson, Lamborghini, Fendt, Case, Krone, 
κ.α. Αυξημένος ήταν και ο αριθμός παράλληλων εκδηλώσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων. 
Στο διεθνές Συνέδριο «Market transparency value» αναλύθηκαν θέματα διαφάνειας στις 
αναλύσεις των αγορών και στη λήψη αποφάσεων. Στην Ημερίδα «Agriculture Marketing and 
Media Day» αναπτύχθηκε η θεματική της αγροτικής ψηφιοποίησης. Διεξήχθη επίσης 
διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «What's on the internet?». Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι 
για πρώτη φορά διοργανώθηκε το "PREGA AgRobot Show" αφιερωμένο σε μελλοντικά 

http://www.hungexpo.hu/
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αγροτικά drones και ρομπότ για την καλλιέργεια και την κτηνοτροφία. Τέλος, παράλληλα με 
την Agromash και στον ίδιο χώρο διοργανώθηκαν οι «Hungarian GARDEN» και 
«VITICULTURE & VINICULTURE», εκθέσεις αφιερωμένες στην κηπουρική και στις 
τεχνολογίες και εξοπλισμό καλλιέργειας αμπελιών και παραγωγής οίνου. 
Η επόμενη  «Agromash» προγραμματίζεται μεταξύ 22-25/01/2020. 

 
 FEHOVA, 7-10 Φεβρουαρίου 2019. Διεθνής Έκθεση Αλιείας, Θήρας και Όπλων, η 

σημαντικότερη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, καλύπτει έκταση 35.000 τ.μ., με 300 
εκθέτες, 55.000 επισκέπτες και 17 εθνικές συμμετοχές. Τιμώμενη χώρα ήταν η Τσεχία. Οι 
διοργανωτές της Fehova υπέγραψαν Συμφωνία Συνεργασίας με την «Hunting World 
Exhibition», δεδομένου ότι το 2021 η Παγκόσμια Έκθεση Θήρας θα διοργανωθεί από την 
Ουγγαρία.  
 

 TRAVEL-UTAZAS, 21-24 Φεβρουαρίου 2019. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού, η 
σημαντικότερη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Καταλαμβάνει έκταση 25.000 τ.μ. 
Συμμετείχαν 300 εκθέτες (τουριστικές επιχειρήσεις, εθνικές συμμετοχές, περιφέρειες χωρών,  
και ταξιδιωτικά γραφεία), από 30 χώρες, ενώ οι εθνικές συμμετοχές ανήλθαν σε 18. Σύμφωνα 
με τους διοργανωτές, την έκθεση επισκέφτηκαν περί τα 24.000 άτομα. Η Αλγερία ήταν η 
τιμώμενη χώρα, ενώ  σε κεντρικό περίπτερο της Έκθεσης, η πόλη της Βουδαπέστης είχε την 
τιμητική της ως η «Αθλητική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2019». Στο πλαίσιο της Έκθεσης, 
διοργανώθηκαν σεμινάρια και ημερίδες, όπου μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν 
οι σύγχρονες τουριστικές τάσεις, αναφέρθηκαν πολλοί προορισμοί του εξωτερικού αλλά και 
ενδιαφέροντες προορισμοί στο εσωτερικό της Ουγγαρίας και τέλος διοργανώθηκαν πολλές 
παράλληλες δράσεις με σκοπό την ανάδειξη πολυτελών και οικονομικότερων χώρων 
διαμονής και θέρετρων. Επίσης, διοργανώθηκαν σεμινάρια ανοιχτά για όλους τους 
επισκέπτες, όπου εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων απαντούσαν σε ερωτήσεις που τους 
υπέβαλλε το κοινό. Παράλληλα με την Έκθεση Τουρισμού και στον ίδιο χώρο, 
πραγματοποιήθηκε επίσης, το Ναυτικό Σαλόνι Βουδαπέστης «BOAT SHOW» και Έκθεση 
Τροχόσπιτων, με 78 εκθέτες, 8.300 επισκέπτες, 5 εθνικές συμμετοχές και 5 ξένους εκθέτες. 
   

 
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ: 
 

 CONSTRUMA, 3-7 Απριλίου 2019. Διεθνής Έκθεση Κατασκευών και Δομικών Υλικών. 
Μεταξύ των σημαντικότερων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, με 690 εκθέτες, 46.000 
επισκέπτες, 18 εθνικές συμμετοχές και 85 ξένους εκθέτες. Η Έκθεση καταλαμβάνει έκταση 
65.000 τ.μ. και πλαισιώνεται πολλά συνέδρια και από παράλληλες συναφείς εκθέσεις 
HOMEdesign (εσωτερικής διακόσμησης), HUNGAROTHERM (συστήματα θέρμανσης & 
κλιματισμού), CONSTRUMA GARDEN (σχεδίασης και κατασκευής κήπων). Η ελληνική 
συμμετοχή στην έκθεση θέτει τα θεμέλια για επιχειρηματική δράση η οποία θα μπορούσε να 
επεκταθεί και εκτός των συνόρων της χώρας, εφόσον ασφαλώς επιτευχθούν οι κατάλληλες 
διασυνδέσεις. Συγκριτικά πλεονεκτήματα των Ελλήνων κατασκευαστών: η τεχνογνωσία, η 
δυναμική παρουσία τους στα βαλκάνια και σε όμορες με την Ουγγαρία χώρες, η τεχνολογική 
υπεροχή σε συστήματα θέρμανσης και κυρίως εναλλακτικών μορφών ενέργειας (π.χ. ηλιακοί 
θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά, κλπ) και ασφαλώς η ποιότητα των ελληνικών δομικών υλικών. 
  

 MACH-TECH, 14-17 Μαΐου 2019. Διεθνής Εμπορική Έκθεση όλων των Βιομηχανικών 
Κλάδων, με συμμετοχή 420 εκθετών από 19 χώρες και 16.000 επισκεπτών από 39 χώρες. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ρομποτική (αύξηση εκθεσιακού χώρου 127% από το 2018), 
στην παραγωγή βιομηχανικών εργαλείων (αύξηση εκθεσιακού χώρου και αριθμού εκθετών 
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κατά 40%), στις υπηρεσίες βιομηχανικού εφοδιασμού και μεταφορών (industrial logistics) 
και στο βιομηχανικό λογισμικό. Επίσης, βάρος θα δοθεί στον αυτοματισμό και στα 
βιομηχανικά ηλεκτρονικά, στην απευθείας επικοινωνία των έξυπνων μηχανών (Μ2Μ), στην 
αυτορυθμιζόμενη παραγωγική διαδικασία και στις δυνατότητες μιας άκρως αποτελεσματικής  
μαζικής παραγωγής. Παράλληλα, διοργανώνεται και η έκθεση «INDUSTRY DAYS», με την 
ίδια θεματική και συμμετοχή 300 εκθετών από 15 χώρες. 

 
 
 

 
 Ο Προϊστάμενος 

 
 
 

Γεώργιος Επ. Τοσούνης 
Σύμβουλος ΟΕΥ A΄ 

  
 


