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1.1.1.1. Építőipari és megújuló energia üzletemberÉpítőipari és megújuló energia üzletemberÉpítőipari és megújuló energia üzletemberÉpítőipari és megújuló energia üzletember----találkozó Graztalálkozó Graztalálkozó Graztalálkozó Graz----ban ban ban ban     
A Häuslbauermesse Graz Vásár ágazatának egyik legismertebb kiállítása Ausztriában, 
évente átlagosan 450 kiállítóval 10 országból, a látogatóinak száma pedig meghaladja a 
40.000 főt.  
A vásár mellett 2013. január 24-én szervezett üzletember találkozó kiváló lehetőséget nyújt a 
nemzetközi kapcsolatok építésére és új üzleti partnerek megismerésére, akár külföldi 
(ausztriai) munkák elnyerésére.  
A vásár 2013-ban január 24-27 között kerül megrendezésre és az alábbi szektorok 
képviseltetik magukat:  
- szolár technológia  
- szigetelő technika  
- légtechnika  
- hő visszanyerés  
- biomassza  
Hivatalos tárgyalási nyelv az angol. angol. angol. angol. Nincs regisztrációs díj a találkozóra. regisztrációs díj a találkozóra. regisztrációs díj a találkozóra. regisztrációs díj a találkozóra.     A HBM 2013 
résztvevői ingyenesen ingyenesen ingyenesen ingyenesen kapnak belépőjegyet belépőjegyet belépőjegyet belépőjegyet január 24.-ére a vásár területére.  
 
2.2.2.2. Turisztikai üzletemberTurisztikai üzletemberTurisztikai üzletemberTurisztikai üzletember----találkozó Belgrádban találkozó Belgrádban találkozó Belgrádban találkozó Belgrádban     
Az Enterprise Europe Network hálózat 2013-ban újra megrendezi nagysikerű turisztikai 
üzletember-találkozóját Belgrádban, a 35. Nemze35. Nemze35. Nemze35. Nemzetközi Turisztikai Vásár tközi Turisztikai Vásár tközi Turisztikai Vásár tközi Turisztikai Vásár (35. Sajam 
Turizma/ITFFA) keretében. A vásár, mely a Közép-Kelet Európai régió legjelentősebb 
turisztikai vására, 2013. február 21-24. között kerül megrendezésre.  
Irodánk szervezésében harmadik alkalommal vesznek részt magyar vállalkozások a vásár 
keretében megrendezésre kerülő üzletember-találkozón.  
IdőpontIdőpontIdőpontIdőpont: 2013. február 22.  
Jelentkezési határidő: Jelentkezési határidő: Jelentkezési határidő: Jelentkezési határidő: 2013. február 04.  
Jelentkezés: Jelentkezés: Jelentkezés: Jelentkezés: een@zmva.hu; +36 92 316 033  
A részvétel ingyenes.  
Várjuk utazási irodák, tour-operátorok és borászati cégek jelentkezését!  
Elegendő számú jelentkező esetén irodánk a vállalkozások kiutazását megszervezi!  
A rendezvény honlapja és a már jelentkezett cégek megtekinthetőek az alábbi linken: 
http://www.b2match.eu/bitbe2013  
 
 
3.3.3.3. Turisztikai roadTurisztikai roadTurisztikai roadTurisztikai road----show Lengyeloshow Lengyeloshow Lengyeloshow Lengyelországban rszágban rszágban rszágban     
A Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatósága a Balatoni 
Regionális Marketing Irodával, valamint az MT. Zrt. lengyelországi külképviseletével 
együttműködve 2013. február 19 – 22. között lengyelországi road-showt szervez a Nyugat-
Dunántúl és a Balaton régió szolgáltatói számára.  
A work-shoppal egybekötött road-show, melynek állomásai Wroclaw Wroclaw Wroclaw Wroclaw és KatowiceKatowiceKatowiceKatowice, kiváló 
alkalmat biztosít az együttműködő partnerekkel való személyes kapcsolatfelvételre, a régió 
szolgáltatásainak bemutatására, megismertetésére a lengyel piacon.  
Várják a szolgáltatók jelentkezését 2013.január 20-ig.  
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4. 4. 4. 4. ÜzletemberÜzletemberÜzletemberÜzletember----találkozó a mobil IT szektornak Barcelonában találkozó a mobil IT szektornak Barcelonában találkozó a mobil IT szektornak Barcelonában találkozó a mobil IT szektornak Barcelonában     
2013. február 25. és 27. között Barcelonában, a Mobile World Congress Mobile World Congress Mobile World Congress Mobile World Congress rendezvény 
keretében nemzetközi üzletember találkozóra kerül sor, melyhez regisztráció esetén a 
Nemzeti Külgazdasági Hivatal Enterprise Europe Network Osztálya már két ingyen már két ingyen már két ingyen már két ingyen 
kiállítási belépőt kiállítási belépőt kiállítási belépőt kiállítási belépőt is biztosít!  
Jelentkezési határidőJelentkezési határidőJelentkezési határidőJelentkezési határidő: 2013.01.18  
További információ, feltételek,További információ, feltételek,További információ, feltételek,További információ, feltételek,    díjak: díjak: díjak: díjak: http://www.zmva.hu/kep/475  
 
 5. 5. 5. 5. Kereskedelmi és üzleti vásár Celjében Kereskedelmi és üzleti vásár Celjében Kereskedelmi és üzleti vásár Celjében Kereskedelmi és üzleti vásár Celjében     
46. alkalommal kerül megrendezésre a szlovéniai Celje városában a „MOS” nevű Nemzetközi    
Kereskedelmi és Üzleti Vásár 2013. szeptember 11-17 között. A régió legnagyobb 
kereskedelmi bemutatója és üzleti eseménye 137000 látogatóval, melynek 40%-a 
üzletember. A 2012.évi vásáron 34 ország 1604 kiállítója mutatkozott be.  
A vásáron főként a fém- és gépipar, faipar, építőipar, mezőgazdaság, élelmiszeripar, 
lakásfelszerelés-, lakberendezés-, sport,- szabadidő eszközök, fűtőrendszerek, kézműves 
termékek jelennek meg.  
Jelentkezési határidő a vásáron történő kiállításra: Jelentkezési határidő a vásáron történő kiállításra: Jelentkezési határidő a vásáron történő kiállításra: Jelentkezési határidő a vásáron történő kiállításra: 2013. április 05.  
Jelentkezés: Jelentkezés: Jelentkezés: Jelentkezés: een@zmva.hu; +36 92 316 033  
 
 

 


