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Az Expóról
About the expoo Cél: az afrikai országok és gazdasági, 

kulturális, turisztikai lehetőségeik 
népszerűsítése

o Cél: afrikai-magyar gazdasági, 
kereskedelmi és kulturális 
kapcsolatok erősítése

o Közép-Kelet Európa egyetlen, 
exkluzív 4 napos Afrika-fókuszú 
nemzetközi rendezvénye!!!

o 8 éve töretlen siker, folyamatos 
bővülés! 

o 7 expo, 158 kiállító, 26 ország, 
295.000 látogató

o Szervező: Kultúrafrika Alapítvány és 
Utazz Afrikába Utazási Iroda

o Promotion of African countries, 
showcase of their economic, 
cultural and touristic opportunities

o Goal: strengthtening ties among
Africa and Hungary and increasing
cultural and business cooperations

o East-Central Europe first and only, 
unique 4 days international
forum!!!

o Success since 8 years, expanding
each year!

o 7 expo, 158 exhibitors, 26 
countries, 295.000 visitors

o Organizer: Utazz Afrikába Utazási 
Iroda; Culturafrica Foundation



Afrika Expo 2019
Africa Expo 2019

o 2019. február 21-24.

o HUNGEXPO A Pavilon (a régi helyen!)

o Utazás Kiállítás egyidejű rendezvénye

o Minden eddiginél nagyobb terület, 
20x40m=800 nm

o Minden eddiginél interaktívabb, 
élményt adó, látványos programok + 
„fesztiválosodás!”

o Névszponzor:HTCC (Magyar 
Kereskedelmi és Kulturális Központ)

o Szakmai támogatók (felkérés alatt): 
Magyar-Afrika Társaság; UNESCO; 
Corvinus Egyetem; ELTE; PTE; Afrika 
Kutatóközpont; Földművelésügyi 
Minisztérium; UNWTO

 21-24 February 2019

 HUNGEXPO Pavilion A (at the old 
spot close to Pavilion D) 

 Co-event of International Travel
Show

 800 square meters (biggest in 
history)

 Naming Sponsor: HTCC 
(Hungarian Trade and Cultural
Center)

 Partners (under confirmation): 
African-Hungarian Union; UNESCO; 
UNWTO; Corvinus University; ELTE 
University;  PTE; Africa Research 
Center; Ministry of Agriculture



Konferencia
Conference



Megnyitó
Opening Ceremony



Kiállítás
Fair





Kulturális programok
Cultural programs



Média
Media



Jó hangulat
African Ambiance



Újdonságok
Fresh elements

o Nagyobb, sötét hátterű, épített 
színpad- nívósabb kulturális és 
szakmai programok, 
színvonalasabb film- és 
fotóvetítések, 
élménybeszámolók

o Afrikai játszótér- és kézműves 
programok + állatbemutató

o „élményszerűen bemutatni 
Afrikát”- interaktív bemutatók 
minden standon

o Szenegál-élménykunyhó
o Nyereményjátékok (érdemes)
o Az Utazás Kiállítás díszvendége: 

Algéria (tavaly Marokkó)- Afrika 
a fókuszban!!!

o Bigger built podium- better quality
programs, film and photo screenings

o African playground, animal showcase
o Creativity, interaction – make people

love an emotionally attached to Africa
o Festival ambiance, quality side

programs, interactive presentations
o Senegal- hut
o Games and lotteries
o Guest country of Travel Show: Algeria

(Morocco last year- focus on Africa!!!)



Média
Media

o kampány célja: a kiállítók, 
szponzorok és az Afrika Expo 
népszerűsítése, a látogatószám 
növelése

o banner (PORT.hu), 3 db 
sajtóközlemény, 7000 címes 
hírlevél lista, google adwords, 
facebook kampány és játék 

o Rádió és TV megjelenések (TV2, 
Ozone Tv, DunaTV, Trend FM, 
KarcFM, Klub Rádió)

o Média partnerek: Globoport és 
AHU (Gazdasági Rádió), PORT.hu 
, Figyelő (egyeztetés alatt) 

o Goal of the campaign: promotion
of exhibitors, sponsors; the expo; 
increase visitors number

o Banners (PORT.hu), 3 press
statements, newsletter (7000 
address) google adwords, 
facebook campaign and game

o Radio and TV interviews (TV2, 
Ozone Tv, DunaTV, Trend FM, 
KarcFM, Klub Rádió)

o Media partner: Globoport; AHU-
related; PORT.hu; Figyelő (under
negotiation)



Miért érdemes részt venni?
Reasons to Exhibit

o Népszerűsíte Afrikát 
(fontosabb, mint valaha!!!)

o Növelje ismertségét, 
népszerűsítse szervezetét, 
cégét, ügyét, termékét

o Találkozzon új partnerekkel, 
vásárlókkal, építsen új 
kapcsolatok

o Értékesítsen a helyszínen 
(standdíj megtérülése)

o RENDKÍVÜL kedvezményes 
feltételek!

o Promote Africa (most important 
than ever before!!!)

o Increase your visibility – promote
your brand

o Meet new business partners, 
contacts

o Make sales (earn back your expo 
related costs)

WITH Very Preferential conditions! 



A kiállítók köre
Who can Exhibit? 

o diplomáciai képviseletek
o kereskedelmi kamarák,  

tanácsadó cégek
o afrikai cégek, akik vásárlókat, 

üzleti partnereket keresnek 
o Afrikai piacképes termékkel, 

innovációval bíró magyar cégek,  
akik partnereket keresnek 
Afrikában

o afrikai termékeket árusító 
cégek(kész élelmiszerek, ruházati 
cikkek, művészeti termékek stb.)

o Afrikában tevékenykedő non-
profit szervezetek

o Diplomatic Institutions 
representing African countries 
(Embassies, Honorary 
Consulates etc.)

o Hungarian and African 
companies with Africa -
related activities and targets

o Chambers of commerce, trade 
associations

o NGO-s, development agencies 
and projects

o shops and artists selling and 
promoting African products



Kiállítókként nem vehetnek részt
Who can not Exhibit?

o az Utazás kiállítás kiállítói 
(utazási irodák, 
utazásszervező cégek és 
búvárközpontok)

o az Afrika Expón kívül a 
Hungexpo Budapest 
Vásárközpont bármely más 
kiállításán az elmúlt két 
évben résztvevő 
szervezetek

o Exhibitors of TRAVEL Show 
(travel agencies, tour 
operators)

o Participants of any other 
expo organized by 
Hungexpo Budapest Fair 
Center during the past two 
years (besides Africa Expo)



2018. november 30.-ig 
történő jelentkezés 

esetén 10% kedvezmény!

Stand mérete (/m2) Bruttó

9 129.000 Ft

18 237.000 Ft

24 309.000 Ft

10% reduction for 
exhibitors registratin

before 30 November 2018!

Size of booth (/m2) Brut

9 420 EUR

18 770 EUR

24 1000 EUR







Szponzoráció
Sponsorship

o Mo. legnagyobb Afrika-fókuszú 
rendezvényének támogatójává válik

o értékes promóció növeli cége 
ismertségét

o új megrendelőkre, ügyfelekre, 
partnerekre tesz szert

o széles körben bemutatkozik és 
kapcsolatot teremt 

o új partnerekkel és ügyfelekkel 
találkozik

o hozzájárul egy innovatív és 
értékteremtő kezdeményezés 
sikeréhez

• Become a sponsor of the biggest
Africa-related event in Hungary

• Get media communication and 
promotion of high-value

• Increase your company profile

• Introduce your brand 

• Engage with new and existing 
clients

• Develop closer, stronger 
relationships with clients 

• Support an innovative project 
that creates values and 
contributes to cultural 
understanding



Várjuk jelentkezését kiállítónak! 
We wait for your registration as Exhibitor!

info@afrikaexpo.hu
06205410757

mailto:info@afrikaexpo.hu

