Tisztelt Partnerünk!
A HUNGEXPO, mint a hazai kiállítási iparág legrégebbi és legjelentősebb szereplője,
folyamatosan nyomon követi a piaci folyamatokat és igényeket és ehhez igazítja kiállítási
portfólióját. 2018-ban több új rendezvénnyel is piacra lép, ezek közül az egyiket szeretnénk
most figyelmébe ajánlani.

BEMUTATJUK

1. Otthonteremtési kiállítás és vásár
2018. október 12-14.
Fókuszában a lakásbelső kialakítása áll, melyhez minőségi és design termékek felvonultatásával, a
hazai design szakma kreativitásával, ötletekkel, tanácsadással, bemutatókkal kíván hozzájárulni az őszi
rendezvény.
Az elmúlt években megszokott színvonalú, a látogatók által már jól ismert OTTHONDesign kiállítást
továbbfejlesztve, új megoldásokkal, termékcsoportokkal, partnerekkel és szakmai programokkal
kiegészítve indítjuk útjára a kiállítást 2018-ban.
Célközönsége alapvetően a nagyközönség (lakás berendezést tervező, lakását átalakító, új építésű
ingatlan lakásbelső kialakítását tervező), kiegészülve a témában érintett szakmai célcsoportokkal
(belsőépítészek, lakberendezők, designerek)
Időzítés: kora ősszel, amikor a belső munkálatoknak még szezonja van. A 3 naposra tervezett esemény
első napja szakmai programokkal főként a szakmának szól, a hétvége pedig a nagyközönségé.
A kiállítást ezúttal is a szakma jeles képviselőinek támogatásával, a design szakma neves képviselőivel
együttműködve alakítjuk, fejlesztjük és szervezzük.
Együttműködő partnereink között megtalálhatók a Magyar Bútor- és Faipari Szövetség, a
Lakberendezők Országos Szövetsége, illetve az OTTHONDesign kiemelt tartalmaink (Download Design és
Magyar Design) szervező szakemberei is.
Új együttműködő partnerekkel is tárgyalásban állunk, ezekről és a kiállítás részletesebb tartalmáról
hamarosan tájékoztatjuk.
Csatoltan küldjük a jelentkezési ívet, melyen már tájékozódhat a kiállítás részletes tematikájáról és az
árakról.

JELENTKEZÉSI KEDVEZMÉNY:
Azon cégek részére, akik bejelentkeznek az áprilisi OTTHONDesign kiállításra, és részt kívánnak venni az
őszi induló rendezvényünkön is jövőre, azok számára az OTTHONDesign ŐSZ helydíjából
20% kedvezményt kínálunk.
Az OTTHONDesign ŐSZ első 20 bejelentkező kiállítója számára (akik mind a tavaszi, mind az őszi
kiállításunkra bejelentkeznek) felajánlunk 1-1 padlómatricát a tavaszi rendezvényünkön, továbbá
kiemelést a tavaszi kiállító listában.

SZÁMOLJON VELÜNK!
Építse be jövő évi üzleti stratégiájába új rendezvényünket is, további fejlődési lehetőséget teremtve
cégének.
További információ:
KATONA ANGÉLA projekt manager
e-mail: katona.angela@hungexpo.hu
tel: 263-6025, mobil: 30-446-1311
www.osz.otthon-design.hu (hamarosan indul)
Reméljük felkeltettük érdeklődését új kiállításunk iránt.
Várjuk jelentkezését!
Budapest, 2017. október 5.
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