
A tervezéstől a megvalósításig 
minden itt van. 

A kiállítási csokor zászlóshajója, a hazai 
legnagyobb építőipari szakkiállítás, a közép-kelet-
európai régióban már vezető szakkiállításként 
tartják számon. Tematikája lefed mindent, 
ami az építkezéshez szükséges, amire az 
építőipari szakembereknek vagy az építkező 
végfelhasználóknak szüksége van.

Építőanyagtól a tetőig
> nyílászárók, kapu árnyékolástechnika, üvegipar 

(FRONTÁL),
> tetőfedés, homlokzatépítés, bádogosipar (DACH-TECH), 
> víz-, hő- és hangszigetelés (INTER-ISOLA),
> világítástechnika, épületvillamosság  (ELECTROLIGHT)
> építőanyagok
> építőgépek

Középpontban az innováció  
és az energiahatékonyság

Látogatót vonzó szakmai programok

ÁLLÁSBÖRZE 
Az építőiparban egyre nagyobb gondot okoz a 
szakemberhiány. A kiállító cégek számára kívánunk 
segítséget nyújtani azzal, hogy a kiállítás ideje alatt profi 
és tapasztalt partner bevonásával állásbörzét hirdetünk 

A CONSTRUMA napjainkra olyan komplex  
kiállítási csokorrá vált, mely lefedi az otthon- 
teremtés teljes spektrumát a lakásvásárlástól 
az építkezésen át a lakberendezésig, kertter-
vezésig.

A CONSTRUMA csokor kihagyhatatlan fórum, 
ha a legszélesebb szakmai és végfelhasználói 
kör előtt szeretnék felvonultatni a legújabb 
trendeket, termékeket, szolgáltatásokat.

2017-ben a csokor egyik kiemelt újdonsága a 
JÖVŐ OTTHONA projekt lesz, melynek kere-
tében a legmodernebb gépészeti, zöldenergia 
felhasználási megoldásokat kívánjuk bemu-
tatni design-os, látványos enteriőrökben.

> CONSTRUMA (építőipar)> CONSTRUMA KERT  (kertépítés, kerttervezés)> HUNGAROTHERM  (épületgépészet)> RENEO (megújuló energia)> OTTHONDesign (lakberendezés, 
design, KONYHA Show)> LAKÁSVÁSÁR  (használt és új lakóingatlanok)

A csokor kiállításai 2017-ben:

CONSTRUMA
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meg a helyszínen, mely még több szakembert vonz majd a 
rendezvényre. Ezzel lehetőséget teremtünk arra is, hogy a 
gyártó cégek a standos megjelenés mellett a HR területen 
is megoldást találjanak aktuális problémáikra.

OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR

ÚJ!

A CONSTRUMA csokor stabil részét képező 
kiállításon a konyhatechnológiától a 
fürdőszobán át a nappaliig minden megjelenik, 
ami a lakásbelső kialakításához szükséges lehet. 
A kiállítás sikerét jelzi, hogy területe évről évre 
nő, már két pavilonban kerül megrendezésre. Az 
érdeklődő szakmai látogatók és a nagyközönség 
száma is folyamatosan emelkedik. A kiállítás 
egyik kiemelt célja a hazai design trendek 
bemutatása. 

Magyar Design – 
fiatal hazai tervezők bemutatkozása

Download Design – open design projekt
(MOME, HUNGEXPO, Bútorszövetség)

Ingyenes lakberendezési tanácsadás
(LOSZ, HUNGEXPO)

A kiállítási csokorhoz 2015-től csatlakozott 
a legnagyobb múltú ingatlan szakkiállítás, a 
Lakásvásár, amely új és használt lakóingatlanok 
értékesítésével, finanszírozásával foglalkozó cégek 
számára nyújt bemutatkozási lehetőséget.

OTTHONDesign
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KONYHA Show

LAKÁSVÁSÁR

5 KIÁLLÍTÁS – 5 PAVILONBAN 

ORSZÁGOS VONZÁSKÖR 
58% vidékről érkező látogató

54 307 LÁTOGATÓ  13%
72%-a szakmai 

662 KIÁLLÍTÓ
22%-a nemzetközi

21.293 m2

35 KONFERENCIA

A legdinamikusabban növekvő témakör
Önálló pavilonban, elegáns környezetben, nagy 
gyártók jelenlétével, önálló színpadi programmal.

Jövő konyhája

DÖNTÉSKÉPESEK
37% döntéshozó cégénél 

33% saját vállalkozást vezet

CSALÁDI HÁZASAK
56% családi házban él

ELÉGEDETTEK
94% visszatérne

VÁSÁRLÓKÉPESEK
21% helyszíni vásárlás

61% tervezi a látottak hatására

LAKÁSVÁSÁRLÁST, 
FELÚJÍTÁST TERVEZNEK  

50%

EGY SIKERES KIÁLLÍTÁSI CSOKOR SZÁMOKBAN

CONSTRUMA 
CSOKOR

LÁTOGATÓK

programod van

2017. április 5–9.

www.construma.hu

6. Otthonteremtési szakkiállítás

6. Dísznövény és kertépítészeti 
szakkiállítás és vásár

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR

36. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

9. Nemzetközi fűtés-, szellőzés-, klíma- 
és szanitertechnikai szakkiállítás



KIEMELT MÉDIA PARTNER:

FŐTÁMOGATÓ:

JELENTKEZÉS:

HUNGEXPO Zrt.
KIÁLLÍTÁSI IGAZGATÓ

SZALAI Levente
szalai.levente@hungexpo.hu
Tel: 263-6070

ÉRTÉKESÍTÉS

CONSTRUMA / Dach-Tech, Inter-Isola, Építőgépek, Kert

PÁL Tünde 
Tel.: 263-6074; Mobil: 30/823-7858; 
e-mail: pal.tunde@hungexpo.hu 

CONSTRUMA / Frontál, Electrolight

RAUNICKER Ivett 
Tel.: 263-6311; Mobil: 30/445-8907; 
e-mail: raunicker.ivett@hungexpo.hu

HUNGAROTHERM, RENEO

DUGONICS Eszter
Tel.: 263-6203, Mobil: 30/495-6497
e-mail: dugonics.eszter@hungexpo.hu

OTTHONDesign

KATONA Angéla
Tel.: 263-6225; Mobil: 30/446-1311; 
e-mail: katona.angela@hungexpo.hu

AZ ÖNÖK SIKERÉÉRT DOLGOZUNK:

További információk: 
www.construma.hu, www.hungarotherm.hu, 
www.otthon-design.hu

KEDVEZMÉNYES 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2016. szeptember 30.
(15% kedvezmény a fedett területi 
helydíj lista árából)

JELENTKEZÉSI  
HATÁRIDŐ: 
2017. január 15.
(5% kedvezmény a fedett területi helydíj lista árából)

HELYSZÍN:
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont,  
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

NYITVA TARTÁS: 
Szakmai napok:
2017. április 5–7., 9.00–18.00 

Nagyközönség napok: 
2017. április 8., 9.00–18.00
         április 9., 9.00–17.00

A kerttervezés, kertépítés, kertkultúra tavaszi 
nagy seregszemléje a Construma csokor 
szerves részévé vált. A CONSTRUMA KERT 
a leglátogatottabb tavaszi dísznövény és 
kertépítészeti kiállítás hazánkban. A látogatók 
számára is egyre vonzóbb, 2016-ben a 
kiállítási csokor 54.000 látogatójának már 
15%-a érkezett elsősorban a kert témakör 
miatt, összesen pedig 27% érdeklődött iránta. 

Stratégiai partner, társszervező: 
Magyar Díszkertészek Szövetsége
A kiállítás a teljes díszkertész szakma 
összefogásával szerveződik. Kollektív standon 
jelennek meg a Szövetség tagjai, látványos 
dísznövény bemutatóval illusztrálva a dísznövény 
trendeket.

Magyar Kertépítő Verseny és Show
A régióban egyedülálló szakmai eseményt 
a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége 
(MAKEOSZ) szervezi. A versenymunkák 
bemutatása jelentősen hozzájárul a legújabb 
kertépítési trendek megismertetéséhez. 

Rangos szakmai program

Színpadi programok

Ingyenes tanácsadás

CONSTRUMA KERT
6. DÍSZNÖVÉNY ÉS KERTÉPÍTÉSZETI SZAKKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

LÁTOGATÓK ELSŐDLEGES ÉRDEKLŐDÉSI KÖRE (2016)

CONSTRUMA 

CONSTRUMA 
LAKÁSVÁSÁR 

OTTHONDESIGN

OTTHONDESIGN

RENEO 

RENEO 
CONSTRUMA 
KERT 

CONSTRUMA 
KERT 

SZAKMAI LÁTOGATÓK: NAGYKÖZÖNSÉG:

63%
16%

14% 7%

Az egyetlen hazai, kifejezetten zöldenergia témával 
foglalkozó szakkiállítás. A kiállításon egyre 
nagyobb teret kapnak a költségoptimalizálást 
segítő, legmodernebb épületautomatizálási 
rendszerek. A városgazdálkodás, infrastruktúrális 
fejlesztés kapcsolódó területeinek is bemutatkozási 
lehetőséget biztosít a RENEO, továbbá a 
vízgazdálkodás, vízkezelés témaköre is részévé vált. 

Az épületgépészet legnagyobb hazai 
seregszemléje, mely kétévente kerül 
megrendezésre a CONSTRUMA otthonteremtési 
csokor részeként.

A kiállítás egyik legerősebb témáját a 
fűtéstechnikai kiállítók alkotják, de emellett a 
megújuló energiák (RENEO) és az épületgépészet 
további témakörei is jelen vannak újdonságaikkal. 
A gyártók megjelenése mellett a színvonalas 
szakmai kísérő program is komoly vonzerőt jelent 
a látogatók számára. 

A kiállítást széleskörű szakmai támogatás övezi: 
a hazai szakmai partnerek mellett a ZVSHK, 
a Német Épületgépészek Ernyőszövetsége (a 
frankfurti ISH tulajdonosa) - a HUNGEXPO 
stratégiai partnereként - komoly segítséget nyújt 
a szakkiállítás fejlesztésében.

RENEO
5. NEMZETKÖZI MEGÚJULÓ 
ENERGIA SZAKKIÁLLÍTÁS

HUNGAROTHERM
9. NEMZETKÖZI FŰTÉS-, SZELLŐZÉS-, KLÍMA- 
ÉS SZANITERTECHNIKAI SZAKKIÁLLÍTÁS

LÁTOGATÓI CÉLCSOPORTOK

> MÉRNÖK
> SZERELŐ, KIVITELEZŐ
> ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, BELSŐÉPÍTÉSZ
> ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ
> ÉPÍTÉSVEZETŐ 
> LAKBERENDEZŐ 
> KERTÉSZ, TÁJÉPÍTÉSZ, KERTTERVEZŐ
> INGATLAN SZAKEMBER 
> TÁRSASHÁZ-KEZELŐ 
> SZEMÉLYZETI DÖNTÉSHOZÓ
> ÉPÍTKEZŐ, FELÚJÍTÓ NAGYKÖZÖNSÉG
 

ORSZÁGOS MÉDIAKAMPÁNY

TV – Óriásplakát – rádió – szaksajtó – online
DM kiküldés 65.000-es saját adatbázisra.

AMIÉRT

KIHAGYHATLAN:

> a régió vezető szakkiállítása

> a legrangosabb hazai szakmai 

 kiállítás

> komplex, több terület szinergiájára

 építő egyedi kiállítási csokor

> 54.000 látogató, azaz potenciális  

 vásárló magas vásárlóerővel

> erős szakmaiság jellemzi a kiállítást: 

 72% szakmai látogató

> széleskörű szakmai támogatottság, 

 gazdag szakmai program

> elégedett kiállítók és látogatók

> országos médiakampány

OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR: AMIÉRT KIHAGYHATATLAN

42%

21%
15%
13%

9%


