
 
 

 

  

 

HTCC - Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ és 

HTCC Business Lounge 

Névadó gyémánt szponzor, főtámogató, legnagyobb kiállító 

1023 Budapest, Rómer Flóris u. 55. 

sza@htcc.org.hu 

http://htcc.org.hu/hu/ 

https://www.facebook.com/HungarianTradeAndCulturalCenter 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Üzleti és befektetési tanácsadás, kapcsolatépítés, hálózatfejlesztés, közvetítés 

üzleti partnerek között 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A HTCC a távoli, kevésbé ismert üzleti kultúrájú és gazdaságú országok 

piacán való érvényesüléshez nyújt segítséget olyan üzletemberek, 

vállalkozások számára, akik a globális piacon keresik a fejlődés lehetőségeit. 

Partnereinket felkészítjük a főként Afrikában és Ázsiában található 

különleges üzleti körülményekre és ismeretlen piacokra. 

Első irodánk 2013-ban nyitotta meg kapuit Marokkóban, majd további hat 

HTCC képviselet kezdte meg működését Botswana, Kína, Ghána, Malawi, 

Thaiföld és Uganda területén. 2015-ben a Dubai ház megnyitásával már a 

kulcsfontosságú Perzsa-öbölben is megtalálhatóak vagyunk. 

Szakértelmünket, helyismeretünket ötvözve kiterjedt nemzetközi üzleti 

kapcsolatainkkal nem csak segítünk ügyfeleinknek leküzdeni az esetleg 

felmerülő akadályokat és csökkenteni az üzleti kockázatokat, hanem 

támogatást adunk a helyi üzleti tevékenységek végzéséhez és 

összekapcsoljuk őket lehetséges helyi üzletfelekkel. 

Képviseleteink egyablakos szolgáltatásával partnereink jóval könnyebben 

használhatják ki a feltörekvő piacok növekedési potenciálja által kínált 

lehetőségéket. 

Szolgáltatási ajánlatunk listája: 

 üzleti és befektetési tanácsadás, exportlehetőségek feltérképezése, 

 vállalatok és termékeik megismertetése és bevezetése a helyi piacra, 

marketing tevékenység (pl. termékbemutatók, piackutatás, PR-

tanácsadás), 

 kapcsolatépítés, hálózatfejlesztés, közvetítés üzleti partnerek között, 

 lobbi, helyi képviselet, 

 projekttervezés a helyi piacra, részvétel a kivitelezésben és az 

ellenőrzésben, 

 pályázati lehetőségek és források nyomon követése, pályázatírás, 

 telephely-, gyártókapacitás létesítésben való közreműködés, 

 közreműködés technológia transzferben, 



 
 

 

 konferenciák, kiállítások és vásárok szervezése, 

 ingatlanbérleti szolgáltatások, 

 weboldal és PR anyagok nemzetköziesítése, 

 naprakész információk, 

 jogi szolgáltatások (pl. cégalapítás, okirat sablonok, ingatlan-

nyilvántartási ügyintézés, jogügyletek), 

 pénzügyi szolgáltatások (pl. finanszírozási modellek kidolgozása, 

tanácsadás, joint ventures). 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

HTCC is providing services to entrepreneurs looking for opportunities on a 

global scale. We help our partners to become familiar with and be prepared 

for unique circumstances of unknown markets, mostly in Africa and Asia. 

Our first office opened its doors in Morocco, 2013. Since then further centers 

have started their operation in Botswana, China, Ghana, Malawi, Thailand 

and Uganda. With the opening of our Dubai office, we have a vital presence 

in the Persian Gulf since 2015. 

Combining our expertise in international business with an extensive network, 

we can help surmount obstacles and connect businesses with their local 

partners. HTCC possesses solid connections in unfamiliar economic 

environments and business cultures. We build long-term relations for our 

partners; provide valuable first-hand information reducing therefore 

considerable risks. 

With our one-stop shop services, capitalizing the growth potential of 

emerging markets becomes much easier, while our offices provide all 

necessary facilities for your local business operations, no matter where they 

are. 

Our services: 

 Business and investment consultancy 

 Market research, market entry, local marketing strategies 

 Project development, implementation, supervisory 

 Establishing and supporting business relations 

 Networking, lobbying, local representation 

 Tender monitoring, tendering 

 Establishing business or production sites 

 Implementing technology transfer 

 Commodity brokerage 

 Legal services (company establishment, real-estate register, 

contracts, agreements) 

 Financial services (advisory, developing and implementing financial 

models, joint ventures) 

 Organizing meetings, conferences, fairs, other events 

 Providing infrastructure and logistics for business operations 

(accommodation, transfer, IT, interpreter, etc.) 

 

  

 



 
 

 

 

Afrikacentrum Kft. 

2030 Érd Balatoni út 5. 

info@afrikacentrum.org 

www.afrikacentrum.org  

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Tanácsadás, szakértés; pályázatírás; Szenegál gazdasági és kereskedelmi 

lehetőségeinek népszerűsítése 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Széleskörű afrikai kapcsolatrendszerrel és egy évtizedes afrikai szakmai 

tapasztalattal rendelkező Afrika-specifikus szakértő cégünk, az 

Afrikacentrum Kft. három fő tevékenységi körrel bír. 

  

1. Tanácsadás: Afrika gazdasági növekedése továbbra is dinamikus. Míg a 

globális piac 2013-ban átlagosan 3%-os növekedést produkált, a szub-

szaharai térség gazdasági növekedése meghaladta az 5%-ot. Magyarország 

déli nyitás stratégiája, a revitalizálódó diplomáciai, gazdasági és kulturális 

kapcsolatok jó alkalmat teremtenek arra, hogy nagyobb intenzitással 

nyissunk Afrika felé. Az afrikai kontinens piaci lehetőségei iránt 

érdeklődő, vagy az Afrikában már referenciával rendelkező cégek számára 

Afrika specifikus tanácsadói tevékenységet folytatunk. 

 piacelemzés, 

 megvalósíthatósági és üzleti tanulmányok készítése, 

 üzleti utak szervezése és lebonyolítása, 

 partnerek felkutatása és megkeresése, 

 technológia-, termék- és ország-specifikus tanácsadás. 

2. Pályázatírás: Cégünk egyik elsőként ismerte fel Magyarországon, hogy 

keveset tudunk az Európai Fejlesztési Alap (EDF) elnevezésű Európai 

Uniós támogatási eszközről, pedig Magyarország 187 millió euróval 

befizetője a 30,5 milliárd euró költségvetésű 11. EDF-nek. Mivel a 

jogosult 79 ország közül 48 afrikai, így a 11. EDF kb. 20 milliárd eurót 

nyújt afrikai országoknak fejlesztési támogatásként a 2014-2020 közötti 

időszakban. Az alap által biztosított pénzeket áruszállítás, beruházás, 

szolgáltatás, és támogatás formájában hívhatják le a projektek nyertesei. 

Az Afrikacentrum Kft. teljeskörű pályázati asszisztenciát biztosít 

megrendelői számára.  

  a cég teljeskörű 'EDF- profiljának' elkészítése: célországok, 

célszektorok, pályázatok és partnerek beazonosítása 

  pályázatfigyelés 

  pályázatírói asszisztencia, tanácsadás, szakértés 

  pályázatírás 

  partnerkeresés  

  afrikai adatgyűjtő és előkészítő utak lebonyolítása 

mailto:info@afrikacentrum.org
http://www.afrikacentrum.org/
http://afrikacentrum.org/index.php?modul=menupontok&kod=2


 
 

 

(utazásszervezés, biztosítás, tereptapasztalattal rendelkező tolmács 

és szakértő biztosítása, kapcsolati háló biztosítása) 

3. Szenegál gazdasági és kereskedelmi lehetőségeinek 

népszerűsítése, gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatépítés 

Szenegál és Magyarország között. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Afrikacentrum Kft. has three main activities: 

1. Consultancy: We offer consulting services for companies which are 

interested for the market opportunities of the African continent or already 

have references in Africa.  

 market research, 

 creating feasibility and business studies, 

 organising business trips, 

 searching for partners, 

 tecnhology-, product- and country-specific consultancy 

2. Project tendering: Afrikacentrum Kft. provides project tendering 

services related to European Development Fund for its clients. 

 creating ’EDF-profile’ of companies: target countries, target 

sectors, identifying tenders and partners 

  searching for tenders and partners 

  project tendering, consultancy 

  organising African journeys 

3. Promoting the economic and trade opportunities of Senegal, building 

economic, trade and cultural relations between Senegal and Hungary. 
The director of Afrikacentrum Kft. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Partnerkapcsolati kör bővítése céljából. 

 

 

 

 
 

 

Abebe Mitiku Beyene and Melese Tenawerk Dese 

Addis Ababa 

ambaseltrading@ethionet.et 

www. ambaseltrading.com.et 

 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Mezőgazdasági és etióp ipari termékek értékesítése.  

http://afrikacentrum.org/index.php?modul=menupontok&kod=3
http://afrikacentrum.org/index.php?modul=menupontok&kod=3
http://afrikacentrum.org/index.php?modul=menupontok&kod=2


 
 

 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Szervezetünk célja, hogy a mezőgazdasági inputok és ipari termékek 

preferált szállítói legyünk, felgyorsítsuk a technológia transzfert a 

földművelők számára és mezőgazdasági termékeket exportáljunk annak 

érdekében, hogy növeljük a külföldi valuta hozzájárulását Etiópia 

fejlődéséhez. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 

Organikus hántolt szezámmag, kaucsuk, fehérbab, organikus tahini, 

vörösbab, etióp kávé, zöld mungóbab 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres?  

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Partnereket és piacot kívánunk szerezni termékeinknek Magyarországon.  

 
 
 

 

 

Afrikai Szabóság 

 

afrikaiszabosag@gmail.com, africantailoring@gmail.com  

www.afrikaiszabosag.hu, africantailoring.com 

https://www.facebook.com/AfrikaiSzabosag 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

ruhatervezés, európai-afrikai kultúra keveredése  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

2011-ben találkoztam az afrikai textilművészettel. A gyönyörű 

színvilágba, a szokatlan formavilágba annyira beleszerettem, hogy 

megalapítottam az Afrikai Szabóságot.  

Minden anyagnak saját története van, hiszen a fél világot átszelik, mire 

Szenegálból, Ghánából, Kongóból, Nigériából megérkeznek hozzánk. 

Az autentikus afrikai ruhák mellett európai, modern fazonú ruhákat 

ugyanúgy készítünk. Az inspirációt a színek és minták gazdag világa adja. 

Ezek együttesen teszik lehetővé, hogy az elkészített ruhákban bárki 

stílusosnak, különlegesnek, egyedinek érezheti magát.  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

My first encounter with African textile art was in 2011: I immediately fell 

in love with the unusual yet beautiful shapes and spectacular color 

combinations – I wanted to dedicate my life to this. I have founded 

African Tailoring to share this amazing thing with others. 

Every fabric has its own story as they cross the whole world from Senegal, 

Ghana, Congo, and Nigeria – to come to us. Besides traditional African 

clothing, we also design modern European clothes. I drew my inspiration 

from the rich world of colors and patterns – they give any wearer the 

mailto:afrikaiszabosag@gmail.com
mailto:africantailoring@gmail.com


 
 

 

ability to feel stylish, special and unique. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

ruhatervezés, business casual, alkalmi ruha akár céges rendezvényekre, 

egyedi kollekció tervezése cégeknek 

 

 

 

 

Afrikáért Alapítvány 

1052 Budapest, Váci utca 16/A 5. em. 0620/777-22-79 

afrikaert@afrikaert.hu 

www.afrikaert.hu 

www.facebook.com/Afrikaert 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Diák- ás árvatámogatás, Önkéntesség, „Hagyj nyomot!” kezdeményezés, 

alapmottónk: „Segíteni kiváltság!”, globális nevelés, szemléletformálás, 

afrikai kultúra megismertetése, Innovation for Africa, Humanitárius 

turistautak szervezése 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Az Afrikáért Alapítvány Afrikában oktatási, szociális és egészségügyi 

téren, Magyarországon tolerancia-és ismeretterjesztő előadások, kulturális 

programok formájában végez tevékenységet. Az Alapítvány fenntartja a 

Kongó fővárosában, Kinshasában található College Othniel Általános és 

Középiskolát, valamint a La Providence Árvaházat, emellett támogatja 

iskolák, kórházak építését és működését, segít az adományok 

eljuttatásában. 2007 óta szervezünk humanitárius turistautakat, amely 

ötvözi az egzotikus nyaralás és a humanitárius segítségnyújtás elemeit. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

The Foundation for Africa deals with educational, social and health issues: 

it maintains the Otniel Elementary and Secondary School, the La 

Providence Orphanage in Kinshasa, the capital city of Congo. In 

Hungarian cities we organize presentations in the field of education and 

tolerance illustrated by videos and photos on the African life and our work 

in Congo. Since 2007 we have organized humanitarian tourist program 

combines the element of exotic vacation and humanitarian mission. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Diák- és árvatámogatás  

Afrika szerte probléma, hogy a gyermekek oktatását az állam nem 

támogatja. Kongóban is hasonló a helyzet: 10 iskoláskorú gyermekből 

csak 4 jár iskolába. Úgy gondoljuk, a megfelelő szintű oktatás biztosítása 

az egyik legalapvetőbb dolog, amit a felnövekvő generáció számára 

biztosítani szükséges. Az Afrikáért Alapítvány egy személyes kapcsolaton 

alapuló, átlátható diáktámogatási programot dolgozott ki, mely lehetőséget 

nyújt az Othniel Általános és Középiskolában tanuló diákok 

mailto:afrikaert@afrikaert.hu
http://www.afrikaert.hu/
http://www.facebook.com/Afrikaert


 
 

 

tandíjköltségének átvállalására. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Általános támogatók, diák-és árvatámogatók, Humanitárius turizmus 

résztvevők, önkéntesek, afrikai piaci nyitás iránt érdeklődő cégek 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Magyarország – talán történelmi örökségéből adódóan – kevéssé 

kapcsolódott Afrikához, keveset tud Afrikáról. Ezen szeretne az Afrikáért 

Alapítvány változtatni, és mintegy szemléletváltást, globálisabb, 

nyitottabb gondolkodásmódot, a tőlünk távoli országok szegényei iránti 

felelősségvállalást elősegíteni. Emellett kiemelt programjainkat is meg 

kívánjuk ismertetni az érdeklődőkkel. 

 

 

 

Culturafrica – Kézművesipari Termékek Boltja 

info@afrikaexpo.hu 

https://www.facebook.com/Culturafrica-afrikai-

k%C3%A9zm%C5%B1vesterm%C3%A9kek-boltja-

568957966455016/?fref=ts 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Afrikai kézművesipari termékek 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Egyedi kézművesipari termékek, ékszerek, ruházati termékek, maszkok, 

szobrok Afrikából (Szenegál, Mali, Kongó). Különleges ajándékok 

egyenes Afrikából, a készítőktől. Kongói kuba raffia szőttesek (shoowa, 

kasai, applikált). Maszkok és fétisszobrok Ghánából, Gabonból, 

Kongóból, Nigériából, Burkina Fasóból. Cégünk nem rendelkezik állandó 

bolttal, viszont minden évben több fesztiválon, kulturális rendezvényen 

vesz részt standdal (Sziget Fesztivál; Adventi Vásár a Bazilikánál; Afrika 

Expo és FEHOVA kiállítás). Külön kérésre bemutatótermünk látogatható. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Unique, hand-made articrafts, jewelries, clothes, masks from Africa 

(Senegal, Mali, Congo). Unique gifts directly from the African producers. 

Congolese Kuba raphia cloth. Masks and fetish statues from Ghana, 

Gabon, Congo, Nigeria, Burkina Faso. We do not have a shop, but we 

have our booth to sell at several festivals (Sziget Festival, FEHOVA, 

Afrika Expo etc. Based on special demand, we open our stock room for 

interested clients. 

  

 

 

mailto:info@afrikaexpo.hu


 
 

 

 

Dél-afrikai Köztársaság Nagykövetsége Budapesten  

1026 Budapest, Gárdonyi Géza utca 17. 

saembassy.budapest@dirco.gov.za 

http://www.dirco.gov.za/budapest/ 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

A dél-afrikai gazdaság és turizmus népszerűsítése 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A Dél-Afrikáról és Afrikáról kialakult téves ismeretek korrigálása a 

potenciálok és lehetőségek látogatókkal való megismertetésén keresztül, 

melyek az országgal és a régióval való együttműködés eredményeképpen 

realizálhatók. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 

turistautak, kereskedelmi és befektetési lehetőségek, potenciális partnerek 

a tudomány és technológia területén és a világ vezető felsőoktatási 

intézményei körében. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? befektetőket keresünk a következő területekre: tudomány és technológia, 

biotechnológia, turizmus és zöld gazdaság 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Az Afrika Expo értékes lehetőséget nyújt a nagykövetség számára, hogy 

Dél-Afrikát, mint márkát népszerűsítse Kelet-Közép-Európában. 

 

 

 

Globoport Média  

1027 Budapest, Fő u. 73. 

kapcsolat@globoport.hu 

http://www.globoport.hu/ 

https://www.facebook.com/Globoport-a-

h%C3%ADrkik%C3%B6t%C5%91-1463991150536155/?fref=ts 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Online média, Magazin, Könyvkiadó 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A Globoport Média Holding Kft. család tagjai a Globoport.hu online 

hírportál, a Tropical Magazin és a Globobook könyvkiadó nem kisebb 

feladatra vállalkoztak, mint hogy közelebb hozzák a nagyvilág történéseit 

Budapest, illetve egész Magyarország lakosságához, valamint elsősorban 

online jellegéből adódóan a világ bármely térségében élő magyar 

nézőkhöz és olvasókhoz, legyen szó akár tudományos, közéleti, kulturális, 



 
 

 

gazdasági vagy éppen diplomáciai témákról. 

A felgyorsult tömegkommunikáció valamint a mérhetetlen nagyságú hír- 

és információáradat korában csapatunk olyan színes, látványos, exkluzív 

cikkekkel, riportokkal és filmekkel szolgálja ki közönségét, sokszor 

egyedi nézőpontból megvilágítva, amelyek ma, Magyarországon széles 

körű érdeklődésre számot tartó témákat dolgoznak fel, vagy épp 

ellenkezőleg, a hazai médiapiacra új színt hozó, hiánypótló beszámolók 

formájában jutnak el a magyar háztartásokba. 

Nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező profi szakembereink 

folyamatosan figyelemmel kísérik akár a világ túlsó felén történteket is, 

valamint rendszeres továbbképzések keretében fejlesztik tudásukat, hogy 

önök mindig hiteles, friss és naprakész információkhoz juthassanak, a 

lehető legmagasabb színvonalon. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Members of Globoport Média Holding Kft. family, the online news portal 

Globoport.hu., Tropical Magazin and the publishing company, Globobook 

are taking no smaller duty than bringing events and happenings from all 

over the world closer to the people of Budapest and whole Hungary. Due 

to its primarily online form, our portfolio is also able to reach viewers and 

readers of Hungarian origin anywhere on the Globe, let it be topics of 

scientific, public, cultural, economic or of diplomatic nature. 

In the era of fast paced mass communication and vast amount of news and 

information, our team brings such colorful, spectacular and exclusive 

articles, reports and movies to its audience, often made from a unique 

perspective, that are either coping with topics of wide national interest in 

today's Hungary, or on the contrary, with topics, that are introduced as 

novelty on the Hungarian media market and in the Hungarian households. 

Our professional colleagues, with experience on international field, are 

continuously monitoring the news and happenings, even on the other side 

of the world, and at the same time they regularly improve their knowledge 

and expertise on several training opportunities, in order to always provide 

you authentic, fresh and up to date information on the highest possible 

level. 

 

 

 

 

Globimpex Zrt. 

1022 Budapest, Törökvész út 6/a. 

info@globimpex.hu 

http://www.globimpex.hu/hu/ 



 
 

 

https://www.facebook.com/GlobimpexZrt 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Kereskedelem, export, kereskedelem-fejlesztés, tanácsadás, innovatív 

termékek, know-how közvetítése, bevezetése, értékesítése 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A Globimpex Zrt. azzal a céllal lett létrehozva, hogy a történelmi impex- 

hagyományokra alapozva kereskedelmi és kereskedelem-fejlesztési 

tanácsadó szervezetként aktív partnere legyen az érdeklődő külföldi 

cégeknek, vagy hatóságoknak. A kereskedelem-fejlesztési feladatok 

mellett a Globimpex aktív szerepet vállal a nem-kormányzati 

szervezetekkel való kapcsolattartásban is. 

A Globimpex Zrt a legjobb megoldásokat biztosítja az ötletek, koncepciók 

megvalósítására. Alapvető célunk a magyar, exportképes termékek 

külhoni piacokra való jutásának biztosítása. A gazdaságos exportot 

külkereskedelmi szaktudással, tapasztalattal és hozzáértéssel tudjuk 

biztosítani. Innovatív termékek, know-how közvetítése, bevezetése, 

értékesítése szintén fontos részét képezi Társaságunk tevékenységének. 

A vállalat üzleti filozófiájának része az, hogy alkalmazkodva a partnerek 

érdeklődéséhez a kizárólag kereskedelmi aktivitáson túlmutatóan nyitott a 

műszaki-kereskedelmi együttműködések kialakítására, valamint arra, hogy 

a civil, nem-kormányzati szervezetekkel karöltve integrálják az európai 

fejlesztési modelleket afrikai, ázsiai országokban és Latin-Amerikában. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Recognizing the requirement of the international development progress, 

Globimpex as a leading global trading & trade development consulting 

company intents to assist its clients to achieve market power through our 

professional network, including local authorities, chambers, industrial 

partners and the complex knowledge in the multinational environment. 

Globimpex assists companies, organizations in mapping and strengthening 

existing accumulated capacities - by providing information on foreign 

trade procedures, legal and taxation issues, business matchmaking. 

The Company provides high-level support in the field of technical-

commercial cooperation for business entities, government agencies as well 

as non-governmental organizations. 

Our core competency is the "customer tailored" development strategy - 

including full scale ODA management - development policy advices, 

proposals, consulting and related services which are in conformity with 

the best practice of the international development principles and also 

targeting to establish the pre- conditions of the sustainable development. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Grinex Trade Ltd. 

Wallasey, 202 Wallasey Road 

CH44 2AG 

office@grinextrade.com 

www.grinextrade.com 

 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

A vállalkozás alapvetően magyar-dél-afrikai kapcsolataira alapozva 

kereskedelmi kapcsolatok kiépítésére törekszik a térségben. A meglévő 

termékeknek, szolgáltatásoknak keresnek új piacokat. Világítástechnikai 

termékek, passzív tűzvédelmi termékek, tűzgátló fapanelek, és az utóbbi 

kettő felhasználásával termék-előállítás. A korábbi évek tapasztalatai 

alapján remélik, hogy a kiállítás ideje alatt sikerül érdemi partnereket 

találniuk lokális termékforgalmazói státuszra, esetleg gyártókat, akik 

országukban az általuk biztosított technológiai háttérrel terméket tudnának 

előállítani. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

The company, based on its Hungarian-South African relations, look for 

trade partners and new markets for their services and products on the 

Expo. Lighting technologies, passive fire protection and combined 

products. According to their former Africa Expo experience, they expect 

to find local distributors or even manufacturers. 

 

 

Habtemariam Meseret wolde 

Addis Ababa 

Wubshet24@gmail.com 

 

Meseret wolde 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Építési anyagok és berendezések értékesítése, előállítása Etiópiában.  

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 

Építési anyagok és berendezések 

mailto:office@grinextrade.com
http://www.grinextrade.com/


 
 

 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres?  

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Befektetőket keresek cégem fejlesztésének céljából.  

 

 

 

HAND Szövetség 

1088 Budapest Szentkirályi u. 6 

info@hand.org.hu 

www.hand.org.hu 

www.facebook.com/HAND.Szovetseg/  

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

A HAND csapata és tagszervezetei 2003 óta azon dolgoznak, hogy a 

fejlesztési és humanitárius tevékenység (azaz nemzetközi fejlesztési 

együttműködés – NEFE) Magyarországon még hatékonyabbá, 

elismertebbé és láthatóbbá váljon.  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Tagjaink részére: 

 támogatás hazai és a nemzetközi források megszerzésében 

 tréningek és kapacitásfejlesztés 

 fenntarthatósági, globális nevelési témájú programjaik 

népszerűsítése 

 nemzetközi programjaik kialakítását 

 Szakpolitikai tevékenységet és érdekérvényesítést végzünk a 

kormányzat és az EU irányába. 

 Nemzetközi fejlesztésre fordított állami pénzek monitorozása  

 Népszerűsítjük a humanitárius és fejlesztési munkát. 

 Kampányolunk a fejlesztések hatékonyságának növelése 

érdekében és az önkéntesség elterjesztése céljából. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

We help our member organisations with: 

 consultancy for international resources  

 trainings  

 assist to create multilateral and international cooperation  

 create campaigns to intensify the effectiveness of 

development in poor countries and to popularize voluntary 

mailto:info@hand.org.hu
http://www.hand.org.hu/
http://www.facebook.com/HAND.Szovetseg/


 
 

 

work 

 ensure the transparency and monitoring of governmental 

money related to development 

 do development policy activities and lobby towards the 

government and decision-makers both in Hungary and the EU 

 popularize the humanitarian and development work on our 

webpage, in our programs and in our studies 

 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Képzések igénybe vehetőek nemzetközi fejlesztés és humanitárius 

segítségnyújtás területén – közszolgálati dolgozók, intézmények, iskolák 

részére. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? közszolgálati dolgozók, intézmények, iskolák  

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Megismerni a terület iránt érdeklődő cégeket, embereket, szervezeteket. 

 

 

 

 

KOM –NAP KFT 

7100 Szekszárd, Tavasz utca 3. 

komnap014@gmail.com 

www.hulladek-feldolgozas.hu 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Hulladékválogatás, feldolgozás, recycling, energetikai hasznosítás. 

Működő vagy felhagyott szeméttelepek felszámolása, rekultivációja, 

kármentesítés. 

Kapcsolódó Technológia Transzfer: hulladékhasznosítás, energetikai 

hasznosítás, gépsorok- és technológia értékesítése. A lerakókba kerülő 

hulladék drasztikus csökkentésével környezetterhelés-csökkentés.  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Kisebb települések, falvak, városok települési hulladékának gyűjtés-

szervezése, kezelése, újrahasznosítása helyi hatóságok, ipari, igazgatási és 

társadalmi szereplők igényeinek megfelelően. 

Ipari termelési hulladékok gyűjtése, kezelése. A hasznosítható frakciók 

(fémek, műanyagok, üveg, stb.) visszanyerése, feldolgozása. A közvetlen 

nem hasznosítható vegyes, kevert hulladék frakciókra bontása és 

feldolgozása. A feldolgozással előállított anyagok, termékek hasznosítása 

(reusing, recycling vagy recovery). Ezeket a feldolgozási módszereket, 

http://www.hulladek-feldolgozas.hu/


 
 

 

technológiákat ajánljuk Afrikának. Akár 2000-30000 lakost kiszolgáló 

mobil, telepíthető berendezéseket tudunk ajánlani, melyek befogadására, 

alkalmazására keresünk partnereket. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Our main principals are organization of municipal waste collection, waste 

management and recycling waste streams of smaller towns, villages and 

towns according the expectations of local authorities, industrial, 

administrative and social actors. 

Collection and treatment of industrial waste. Reclamation of the useful 

fractions (metals, plastics, glass, etc.) and re-processing the directly non-

recyclable mixed waste fractions. Utilization of products (reusing, 

recyling or recovery) and materials produced from waste processing. 

We could offer such technologies and processing methods for Africa. We 

are looking for African partners who could accommodate and apply such 

mobile devices and technologies offering solutions for up to 2,000 to 

30,000 inhabitants. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

A helyi hatóságok, ipari, igazgatási és társadalmi szereplők igényeinek 

megfelelő hulladékhasznosító és -feldolgozó technológiát a gyűjtéstől az 

energetikai hasznosításig (pirolízis), melynek része a települési hulladékok 

feldolgozása, frakciókra bontása – kinyert anyagok felhasználása és 

értékesítése. 

Amit ajánlunk: teljes technológia transzfer, ahol vállaljuk a 

hulladékgazdálkodási technológia telepítéséhez kapcsolódó 

hulladékmennyiség mérést, tanácsadást, technológia optimalizálást, 

telepítést, betanítást, szervízt, garanciával. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Befektetők, ipari partnerek, hulladékgyűjtő cégek, lakóközösségek, 

települések, kormányzati szereplők és releváns hatóságok. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Komoly lehetőséget látok a technológia transzferrel a piaci potenciál 

kihasználására és piaci értékesítésre helyi afrikai partnerek bevonásával.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Madagaszkári Köztársaság Konzulátusa 

1026 Budapest, Sövény utca 3. 

info@madagaszkar.hu 

www.madagaszkar.hu 

https://www.facebook.com/Madagaszkari.Konzulatus 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

kereskedelmi, gazdasági, kulturális kapcsolatok támogatása Magyarország 

és Madagaszkár között, tanácsadás, vízumügyintézés 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A Madagaszkári Köztársaság 2006-ban nyitotta meg külképviseletét 

Budapesten. A hivatal fő tevékenysége Magyarország és Madagaszkár 

közötti kereskedelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatainak erősítése, 

továbbá tanácsadással, vízum ügyintézéssel, hivatalos dokumentumok 

felülhitelesítésével foglalkozik. A Konzulátus Csehországban és 

Szlovákiában is hivatalosan akkreditált. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

The Republic of Madagascar opened its Consulate in 2006 in Budapest. 

The main activity of the Office is to strengthen the economic, trade and 

cultural relationships between Hungary and Madagascar furthermore 

consulting, issuing visa and authenticating official documents. The 

Consulate is also accredited to the Czech Republic and Slovakia.  

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Standunkon madagaszkári alapanyagokból, kézzel készített használati és 

ajándéktárgyakat, ásványokat, ékszereket tekinthetnek meg. Kávé- és 

teakóstolás. Madagaszkári útikalauz, ismeretterjesztő DVD. 

 

 

 

 

Magyar Afrika Társaság 

1025 Budapest, Őzgida u. 17/1. 

info@ahu.hu 

www.ahu.hu 

https://www.facebook.com/AHU.Afrika 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A 2006-ban alapított Magyar Afrika Társaság nemzetközi segélyezéssel és 

fejlesztéssel foglalkozó nem kormányzati, nonprofit szervezet, amely 

Afrika országainak a megsegítése céljából jött létre. A szervezet 

küldetése, hogy a fejlesztést az érintett országok saját erőforrásainak 

felhasználásával, és az országok aktív részvételével valósítsa meg – ezzel 

olyan segítséget nyújtva –, mely hosszútávon fenntartható változási 

mailto:info@madagaszkar.hu
http://www.madagaszkar.hu/
https://www.facebook.com/Madagaszkari.Konzulatus
mailto:info@ahu.hu
http://www.ahu.hu/


 
 

 

folyamatot eredményez. 

Küldetésünk az afrikai országok fejlesztése, az egyes afrikai országokban 

folyó sport – oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, 

műemlékvédelmi, egészségügyi, szociális, természetvédelmi, 

állatvédelmi, környezetvédelmi, műszaki, természettudományi és kutatási 

tevékenységének támogatása, ezekben való aktív részvétel, a hátrányos 

helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi 

és állampolgári jogok védelme, a kulturális örökség megóvása. 

Az egyesület a céljait az alábbi tevékenységekkel valósítja meg: 

 oktatási és kulturális tevékenységek 

 egészségügyi és humanitárius tevékenységek 

 gyermektámogatások 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

The African Hungarian Union was founded in 2006, as a non-

governmental, non-profit organization dedicated to international aid and 

development activities focusing on Africa. 

The mission of the African Hungarian Union has been to support 

development in African countries with the help of their own resources by 

empowering communities and populations, thus ensuring the sustainable 

processes undergoing on the locations of its projects. We support 

programs which focus on education, child and youth protection, health and 

social care, cultural, scientific and academic development. 

The organization have been active on the following fields: 

 Education & Cultural Projects 

 Medical & Humanitarian Projects 

 Child Support Programs 

 

 

 

Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa Kamerunban 

Makepe bloc j 67 Douala5ème  Douala-Cameroun 

ngodjobmc@yahoo.fr 

www.consulat-hongrie-cameroun.com 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

gazdasági kapcsolatok fejlesztése 

Szervezet legfontosabb céljainak, üzleti kapcsolatok kiépítésének támogatása Magyarország és Kamerun 

mailto:ngodjobmc@yahoo.fr


 
 

 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

között 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 

 kakaó, kávé, művészetek és kultúra 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? befektetők 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

együttműködés és partnerség 

 

 

 

Molliso Hanna Abaras 

Addis Ababa 

Wubshet24@gmail.com 

 

Hanna abaras 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Elektronikai berendezések fejlesztése. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 

Elektronikai termékek 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres?  

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Remélem, hogy piacot szerezhetek a termékeimnek, hogy tovább 

fejleszthessem cégemet 

 
 
 

 

 

 

Motuma Mulu Gebeyehu 

Addis Ababa 

Wubshet24@gmail.com 



 
 

 

 

Mulu gebeyehu 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Jó minőségű Etióp export termékek kínálata 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Jó minőségű filmek, divatcikkek és színházi előadások kínálata elsősorban 

fiatalok számára.  

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 

Ruházati termékek, divatcikkek,  divatbemutatók szervezése, fellépő 

öltözetek. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres?  

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Partner- és piacszerzés céljából. 

 
 

 

 

 

 

Publikon Kiadó 

7623 Pécs, Tüzér utca 13. 

elofizetes@publikon.hu 

 www.publikon.hu 

https://www.facebook.com/publikon 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

könyvkiadás, Afrika tanulmányok, társadalomtudományok, kutatás, 

politika, földrajz, útleírás 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A Publikon Kiadót 2006-ban azzal a céllal hoztuk létre, hogy a 21. század 

új kihívásaival (terrorizmus – biztonságpolitika, ökológiai problémák, 

fejlődő világ gondjai, migráció és kisebbségek, globalizáció) foglalkozó 

tudományos és ismeretterjesztő irodalmakat a nagyközönség számára is 

elérhetővé tegyük. Kiemelt figyelmet fordítunk az Afrikával kapcsolatos 

kutatásokat közlő kiadványok megjelentetésére. Törekszünk a kontinens 

mindennapjainak, kulturális sokszínűségének, földrajzi-ökológiai 

adottságainak, politikai életének és történelme árnyoldalainak sztereotípia-

mentes bemutatására. Működésünkkel szeretnénk hozzájárulni a hazai 

afrikanisták együttműködésének mélyítéséhez és a társadalom Afrika-

képének átalakításához. Kiadónk gondozásában jelenik meg az Afrika 

Tanulmányok c. folyóirat is, immár 9. éve. 

http://www.publikon.hu/


 
 

 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Publikon Publisher was founded in 2006, aims to collect and publish 

books and publications related with the new and actual challeges of the 

21
st
 century. The most common subjects of our books are security policy, 

migration, issues of the developing world, globalization and travel. 

Publikon Publisher is also closely connected to the african continent, 

mothering the periodical African Studies which marks studies, interviews 

and all around publications about Africa since 2007.  

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Könyvárusítás, Afrika Tanulmányok folyóirat 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Viszonteladó, társadalomtudományok és utazás iránt érdeklődők 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Megjelenés, értékesítés 

 

 

 

 

 

 

SENEGALOROM/ Szenegáli-Román Bilaterális 

Kereskedelmi és Iparkamara  

DAKAR / SAM .N; lot 13 ; OUEST FOIRE 

 senegalorom@gmail.com 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A bilaterális kereskedelmi és iparkamara célja az európai országok és 

Szenegál közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 
Szeretnénk információt nyújtani a szenegáli befektetési lehetőségekről és 

támogatni a magyar befektetőket Szenegálban. Intézményünk nagyon jó 

kapcsolatokkal és elismertséggel rendelkezik Szenegálban. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 
Azért jelentkeztünk, mert szeretnénk megismertetni Szenegált a magyar 

üzletemberekkel és támogatni a jó üzleti kapcsolatok kiépítését Szenegál 

és Magyarország között.  

 



 
 

 

 

 

Taita Alapítvány Afrikai Gyermekekért 

Budapest, 1011 Hunyadi János út 22. 

koordinator@taita.info, kontakt@taita.info 

www.taita.info 

https://www.facebook.com/Taita-Alapítvány-169212859325/ 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

A Taita Alapítvány a kenyai Bura Mission nevű faluban támogatja a St. 

Joseph Árvaházat; az ott élő gyerekek élelmezését, oktatását, 

ruházkodását. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A Taita Alapítvány céljai: 

∙Anyagi segítség és erkölcsi támogatás (önkéntesek kiutaztatásával) a 

kenyai társadalom perifériáján élő családoknak és az általunk támogatott 

Szt. József Árvaházban élő gyermekeknek. 

∙ A támogatott gyermekek megfelelő egészségügyi ellátásának biztosítása. 

∙ A környékbeli hátrányos helyzetű családok tagjainak oktatása, képzése, 

hogy a munkaerőpiacon és az önálló életben nagyobb eséllyel induljanak. 

∙ Az afrikai kultúra és emberek megszerettetése Magyarországon. 

∙ Magyar és afrikai iskolák és szervezetek közötti kapcsolatok kialakítása 

és segítése. 

Magyarországon fő feladatunknak az ismeretterjesztést tartjuk; az afrikai 

kultúra és gondolkodásmód megismertetését a magyar társadalommal, 

különös tekintettel a fiatalokra. Iskolai Afrika Napok, kerekasztal 

beszélgetések és más rendezvények keretein belül igyekszünk felhívni a 

figyelmet a tolerancia, az elfogadás és a globális gondolkodásmód 

fontosságára. Önkénteseink révén sok vállalathoz is eljutunk, ahol az 

ismeretterjesztésen túl az önkéntesség, a segítségnyújtás és az 

együttműködés szépségét is kiemeljük. 

Az alapítás óta eltelt 10 év során a Taita Alapítvány folyamatosan 

támogatta a kenyai Szt. József Gyermekotthont, majd a helyiekkel 

együttműködve létrehoztunk egy óvodát és egy iskolát, amely amellett, 

hogy az árvaházban nevelkedő gyerekek részére biztosít minőségi 

oktatást, a környékbeli, általában szegényebb családokból származó 

fiatalok számára is lehetőséget nyújt a tanulásra. Az oktatás mellett 

kiemelt fontosságú az egészségügyi ellátás biztosítása is, így a helyi 

orvosi rendelő (amelyet a velünk együttműködő Szt. József Apácarend 

nővérei tartanak fenn) működtetésében is részt veszünk. További célunk, 

hogy olyan fejlesztéseket hajtsunk végre az árvaházban és környékén, 

amelyek hosszú távon biztosítják az otthon működését: napelem rendszert 

telepítettünk; víztisztító berendezést létesítettünk; és a jelenlegi egyik 

legkomolyabb problémára, a szárazságra és az ezzel járó éhínségre 

reagálva egy agrárprojekt keretein belül a megváltozott éghajlati 

mailto:koordinator@taita.info


 
 

 

viszonyokat jól tűrő haszonnövényeket termesztett egy gasztrobotanikus 

szakember a helyszínen közel két éven keresztül. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

The objectives of Taita Foundation: 

 

- To provide financial aid and moral support (through volunteers) to 

Kenyan families who live in the periphery of society, and to children 

living in orphanages. 

- To ensure appropriate health care for the supported children. 

- To educate and train members of handicapped families so that they get a 

better chance to find work in the labor market and to live an independent 

life. 

- To promote African culture and the African people in Hungary. 

- To establish and assist contact between Hungarian and African schools. 

- The long-term objective of our foundation is to expand activities in other 

parts of Kenya, and to accept more volunteers to help in our activities in 

Hungary and Kenya. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Szeretnénk megismertetni a magyar emberekkel a segítségnyújtásnak ezt a 

formáját, bemutatni Afrikát, a burai Árvaház életét és adományt gyűjteni. 

 
 

 

BNI-TA 
Tanganika Africa 

Brüsszel, Belgium és Douala, Kamerun 

emmanuelfeukam@yahoo.com 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

afrikai törzsi és rituális örökség, afrikai kortárs művészet 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A Tanganika Africa afrikai művészeti alkotásokból nyújt válogatást egy 

tapasztalt, hozzáértő afrikai gyűjtőtől.  

 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 

Afrikai törzsi és kortárs művészeti alkotások, tárgyak, szobrok, maszkok, 

pajzsok, stb. 

 

 

 

 

Tensi Aviation Kft., South African Airways 

magyarországi vezérképviselete 

1023 Budapest, Komjádi Béla u. 1. 

mailto:emmanuelfeukam@yahoo.com


 
 

 

: flysaa@tensi.hu 

www.flysaa.com 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

A South African Airways vezérképviseletét cégünk, a Tensi Aviation 

1998 óta képviseli a magyar piacon. Az elmúlt évek alatt nagyon sok 

céggel kerültünk kapcsolatba, akik dél-afrikai üzleti kapcsolatokkal 

rendelkeznek. Természetesen szeretnénk újabb lehetőségeket keresni, 

hogy a Dél-Afrikába utazók már a repülés során megérezzék az afrikai 

hangulatot.  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A South African Airways 2014-ben ünnepelte fennállásának 80. 

évfordulóját. Ma a légitársaság az afrikai kontinens egyik vezető 

légitársasága, mely már tizenhárom egymást követő évben nyerte el a 

“Legjobb Afrikai Légitársaság” címet.  

A tengerentúli szakaszokat AIRBUS 340-600/300 és AIRBUS 330-200 

típusú repülőgépekkel, üzemelteti. 

A légitársaság járatai Budapestről Frankfurt, München és London 

érintésével repülnek Johannesburgba. Európa és Dél-Afrika között heti 28 

járat működik 

A Dél-afrikai Köztársaságon belül és a régióba kitűnő csatlakozással és 

árakon kínálunk járatokat /Port Elisabeth, Durban, Victoria Falls, 

Livingstone, Windhoek, Mpumalanga, Harare, Maputo, Nairobi, 

Mauritius, stb. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

South African Airways is Africa’s leading airline offering you daily 

overnight nonstop services between Frankfurt, London, Munich and 

Johannesburg. Via the hub of Johannesburg you can effortlessly reach 

more destinations in Southern Africa from Europe than with any other 

airline. You can reach the South African Airways’ flights from Budapest 

via London, Munich and Frankfurt to Johannesburg. 

South African Airways is operating weekly 28 flights between Europe and 

South Africa. 

There are convenient and frequent connections from Johannesburg to all 

major South African cities. Regionally, SAA offers 24 destinations across 

the African continent including Blantyre, Brazzaville, Entebbe, Harare, 

Lilongwe, Livingstone, Luanda, Lusaka, Maputo, Mauritius, Ndola, 

Pointe Noire, Victoria Falls and Windhoek. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Bízunk benne, hogy amelyik cégnek Dél-Afrika felkeltette érdeklődését, 

azoknak a leendő utasoknak lehetőséget tudunk kínálni, hogy a South 

African Airways fedélzetén repüljenek Dél-Afrikába. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Utazóközönséget 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Szeretnénk újabb lehetőségeket keresni, hogy a Dél-Afrikába utazók már a 

repülés során megérezzék az afrikai hangulatot. 

 



 
 

 

 

 

 

Tunéziai Nagykövetség 

H-1126 Budapest, Nárcisz utca 36. 

at.budapest@t-online.hu 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Tunézia fő gazdasági intézményeinek, szektorainak és befektetési 

környezetének átfogó bemutatása. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Tunézia egy afrikai ország, az Afrikai Unió tagja, mely gazdasági központot 

jelent Európa számára, illetve háromoldalú együttműködési lehetőségeket 

kínál Afrikában. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 

-Dokumentumok és videók a tunéziai gazdasági intézmények 

tevékenységeiről  

-Különböző tunéziai mezőgazdasági termékek bemutatása: pl. olivaolaj, 

datolya, gránátalma, stb.  

-válogatott kézműves termékek bemutatása 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Magyar befektetőket a következő szektorokban: mezőgazdaság és agro-ipari 

termékek, infokommunikációs technológiák, megújuló energiák, kézműves 

ipar. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

- mert szeretnénk népszerűsíteni Tunéziát, mint Afrika egyik legfőbb 

gazdasági központját, 

- Tunézia, mint afrikai ország nyitott arra, hogy erősítse gazdasági és 

kereskedelmi kapcsolatait Magyarországgal, 

-Az Afrika Expo a Magyarországon megrendezésre kerülő néhány Afrika 

témájú rendezvény egyike, mely nyitott a nagyközönség számára 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

Utazz Afrikába Utazási Iroda 

online működő utazási iroda 

info@utazzafrikaba.hu 

www.utazzafrikaba.hu 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Egyéni és kis csoportos utazások Afrikába; országok: Tanzánia, Szenegál, 

Madagaszkár, Uganda, Kongó. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Valódi utazások az igazi Afrikában! 

  

Egyéni és csoportos körutazások Afrika számos országába magyar és 

angol nyelvű szakértői idegenvezetéssel. Biztonságosan, szervezetten, 

kényelmesen, elérhető áron.  (Utazásszervezői engedélyszám: U-001476.) 

Utazási Irodánk 2013-ban alakult meg, de már korábbról, 2007-től 

kezdődően rendelkezünk utazásszervezői tapasztalattal. Közel 400, 9- és 

72 év közötti utastársunkat kalauzoltunk el eddig Afrika változatos tájain 

Ghánában, Kongóban, Madagaszkár és Mauritius - szigetén, Szenegálban, 

Tanzániában, Ugandában, hogy csak néhányat említsünk desztinációink 

közül. Büszkék vagyunk arra, hogy utasaink közül sok a visszatérő 

vendég, többekkel kapcsolatot ápolunk az utazás után is. Mi annak 

örülünk, ha elégedettek szolgáltatásainkkal, és leginkább, ha megszeretik 

Afrikát és vágynak visszatérni az afrikai kontinensre. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angol nyelven, maximum 

500 karakterben: 

Small group adventure tours and tailor-made holidays to exciting African 

destinations based on unique itineraries in the light of responsible tourism. 

 

Travel To Africa Tour Operator a fully recognized International Tour 

Operator with an international Tour Operator licence. The CEO of the 

company is an Africa expert and anthropologist with 12 years of 

professional experience in Africa. We believe in ethical tourism that 

works closely with the Responsible Tourism Research Center on 

Responsible Tourism and Cultural Heritage preservation. 

  

Our mission: 

To share true adventures and positive travel experiences with our 

travelers. To create values by  doing responsible tourism. To generate 

revenues and create jobs in Africa with special focus on the cultural and 

creative sectors. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Egyénre szabott és kis csoportos utazások többek között Szenegálba, 

Tanzániába, Madagaszkárra, Ugandába. 

 
 
 



 
 

 

 

Wellness Holiday 

2030 Érd. Balatoni út 5. 

info@wellnessholiday.hu 

www.wellnessholiday.hu 

https://www.facebook.com/pages/Wellness-

Holiday/619516528059774?ref=hl 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Wellness és gyógyüdülések, családi nyaralások, incentive nászút, 

repülőjegy, szállásfoglalás, kulturális programok, utazásközvetítés 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Wellness, incentive és nászutas lehetőségek bemutatása Afrikán belül, 

egyéni és csoportos utazásszervezés 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

presentation of wellness, incentive and honeymoon travel opportunities in 

Afrika, organisation of journeys for individuals and groups 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 

Szenegál, Madagaszkár, Tanzánia, Marokkó, Uganda 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Csapatépítésben, incentive utazásban érdekelt cégek, magánszemélyek 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Partnerkapcsolatok bővítése céljából 

 
 

 

 

Woldearegai Zenawi Mesfin 

Addis Ababa 

gm@intercontinentaladdis.com 

www. intercontinentaladdis.com 

Zenawi mesfin 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Jó minőségű termékek és szolgáltatások nyújtása az ügyfeleknek 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

Jó minőségű szolgáltatások nyújtása és piacszerzés 



 
 

 

bemutatása: 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 

A legjobb hotelépítési modellünk és a brossúránkban szereplő 

Szolgáltatások bemutatása  

Partner, célcsoport leírása – Kit keres?  

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Biztosak vagyunk abban, hogy sok olyan emberrel tudunk találkozni, akik 

nem ismerik ezeket a kiváló szolgáltatásokat és érdeklődnek az Etiópiába 

való utazás iránt 

 
 
 
 

 

Wubshet Import Export 

 

wubshet24@gmail.com 

 

 

 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

 

Export-import cég. Bőr és kulturális termékek exportjával, és nemzetközi 

kereskedelemmel foglalkozik. Kapcsolatépítési céllal vesz részt a  

kiállításon. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

We export cultural goods and leather products. We are interested in 

building partnerships and enlarge networks in international trade. 

 

 


