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Africa Investment Group 

Afrikai Befektetési Csoport 

Elérhetőség:  2336 Dunavarsány Erkel Ferenc u. 73 

E-mail címe: info@africainvestmentgroup.com 

Website: www.africainvestmentgroup.com 

Facebook oldal: - 

Szolgáltatások, termékek:  Afrikai üzleti kapcsolatok közvetítése , üzleti utak szervezése 

(együttműködésben az Utazz Afrikába Utazási Irodával). 

Vállalalatok tájékoztatása afrikai kiállításokról 

,rendezvényekről. Az afrikai agrárszektor segítése magyar 

szaktudással. Cégalapítás segítése Afrikában.  

Célok, kapcsolódás Afrikához:  Az Afrikai Befektetési Csoport elsődleges célja a win-win alapú 

üzleti együttműködés afrikai vállalatokkal, a munkaerő piac 

segítése Afrikában új munkahelyek létrehozásával, ezáltal a 

kényszerített elvándorlás folyamatának csökkentése. Különös 

figyelmet szentelve az afrikai országok mélyebb, nagyobb 

városoktól messze eső területeire, azok infrastruktúrájának 

segítése akár állami projektek keretében.  

Goals, relation with Africa:  The primary objective of the African Investment Group is to 

create win-win business cooperation with African companies, to 

help the labor market in Africa by creating new jobs, thus 

reducing the process of forced emigration. Paying particular 

attention to the deeper areas of African countries, far from 

larger cities, to assist their infrastructure through public 

mailto:info@africainvestmentgroup.com
http://www.africainvestmentgroup.com/


  

 
 

projects. 

Képviselt országok:  EU(elsősorban Magyarország)-Afrika ; USA-Afrika , Közel-

Kelet-Afrika; Ázsia-Afrika. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Cégalapítás Ghánában ,Ugandában,Kenyában. Megújuló 

energia és agrár szektor Afrikában. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Afrikában terjeszkedni kívánó és már az afrikai piacon 

jelenlévő vállalatokat, illetve olyan afrikai  cégeket ,akik piaci 

kapcsolatokat keresnek Afrikán kívül. 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Elsősorban a konferencián való részvétel miatt, üzleti 

kapcsolatok kialakítása a résztvevőkkel. Magyar vállalkozások 

tájékoztatása tevékenységünkről , üzleti partner keresése a cég 

bővítéséhez. 

 

 

 

Afrikáért Alapítvány 
1145 Bp, Törökőr utca 62. 0620/777-22-79 

afrikaert@afrikaert.hu 

http://afrikaert.hu/hu/ 

https://www.facebook.com/Afrikaert  

Szolgáltatások, termékek:   Diák- és Árvatámogatás,  

 Humanitárius Turizmus 

 Az ún. Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt (cél: 

városok, nyomornegyedek fenntartható fejlesztése, 

lakhatási bizonytalanság megszüntetése) 

 Klinika-építés projekt 

Célok és kapcsolódás Afrikához:  Az Afrikáért Alapítvány 15 éve folytat karitatív tevékenységet 

Afrikában oktatás és árvatámogatás területén. Kongó 

fővárosában saját iskolát és árvaházat üzemeltetünk, 

Etiópiában és Tanzániában pedig partner szervezeteket 

támogatunk. A közeljövőben egy egészségügyi klinika 

építésével fogunk hozzájárulni a kongói egészségügy 

fejlesztéséhez. Magyarországon szemléletformáló 

tevékenységet végzünk; célunk az afrikai származású emberek 

elfogadásának növelése. 

Goals and relation to Africa:  Foundation for Africa is a non-profit charity organization 

being active in the fields of education and orphan support in 

Congo, Ethiopia and Tanzania. In the near future the 

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


  

 
 

foundation is to contribute to the healthcare of Africa by 

building a clinic in Kinshasa, Congo. In Hungary we are 

aiming to promote the acceptance of people of African origin. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása : mit ajánl?  

 Diák- és Árvatámogatás 

 Az ún. Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt (cél: 

városok, nyomornegyedek fenntartható fejlesztése, 

lakhatási bizonytalanság megszüntetése) 

 Klinika-építés projekt 

 Humanitárius turizmus 

Partner, célcsoport leírása: kit keres? Célcsoport: új támogatók, az afrikai kontinens segítését 

fontosnak tartó emberek 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Annak érdekében, hogy növeljük ismertségünket és ezáltal új 

támogatókat szerezzünk karitatív tevékenységünkhöz. 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika Másként Alapítvány 
1148 Budapest, Kerepesi út 78/B, 1 lph. 3. emelet 2. 

info@afrikamaskent.hu  

www.afrikamaskent.hu  

https://www.facebook.com/afrikamaskent/  

Szolgáltatások, termékek:  Nem kormányzati, non-profit szervezet.  

„A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a 

világot.” (Nelson Mandela) 

Hisszük, hogy minden gyermeken joga van a magas 

színvonalú oktatáshoz függetlenül a családi háttértől, vallástól, 

nemtől vagy egy adott ország politikai helyzetétől. 

Célok és kapcsolódás Afrikához:  • a tehetséges, de nyomorban élő gyermekek számára 

személyes támogatás (tandíjfizetés) illetve intézményi 

támogatás (iskolaépítés, fejlesztés) útján biztosítsuk a tanulás 

lehetőségét a kezdetektől akár egyetemi szintig; 

• a legtehetségesebb művészpalánták összegyűjtése, és 

számukra minőségibb tanulási környezet, művészeti oktatási 

biztosítása annak érdekében, hogy biztos megélhetést adjunk a 

kezükbe és elősegítsük, hogy továbbvigyék törzsük kulturális 

örökségét. 

Goals and relation with Africa:  The purpose of the foundation is  

• to provide material and ethical promotion for enhancing 

the education, and mental development of children  living at 

the social periphery by paying their school fees as well as 

development of education institutions from primary school 

http://www.afrikamaskent.hu/
https://www.facebook.com/afrikamaskent/


  

 
 

level up to university 

• to find the most talented (young) emerging artists and 

create an environment which  ensures better education as well 

as helping them to develop their artistics skills, so as they grow 

up it might provide them a  better living and it helps to 

preserve the tribal culture. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl?  

NGO, önkéntes munka lehetőség, egy gyermek sorsa 

megváltoztatásának lehetősége. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Támogatók, szponzorok és önkéntesek. 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Az alapítvány munkájának és eredményeinek bemutatása. 

 

 

 

 

 

ALGÉRIA- KDS ALGERIA ( KIMAT EL 

DIAFA SERVICES ) – Együttműködésben 

az Utazz Afrikába Utazási Irodával 

Elérhetőség: 173 SAIDI AHMED LIDO BORDJ EL KIFFAN  

E-mail: algeria.kds@gmail.com 

Website: www.kdsalgeria.com 

Facebook page: @KDS.voyage 

Fő tevékenység: Beutaztató iroda Algériában.   

Célok:  Minél több utazót üdvözölni Algériában. Akár északi ókori római 

városokról, akár a deli szaharai látványvilágú természeti területekről 

van szó, Algéria felejthetetlen utazást kínál.  

Termékek:  Privát és kis csoportos utazások Észak és Dél-Algériában, magyar és 

francia nyelvű csoportkíséréssel, az Utazz Afrikába Utazási Irodával 

együttműködősében.  

Kit keres? Potenciális utasokat.  

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Jó szakmai kapcsolatot ápolunk az expo szervezőivel, akik már 

többször jártak Algériában, és megszerették hazánkat.  

mailto:algeria.kds@gmail.com
http://www.kdsalgeria.com/


  

 
 

 

 

 

AfroHungaro és afrikai hajfonás 

Elérhetőség:  1081, Bp. VIII. Kun u. Erkel Ház C épület 4. em./6. 

E-mail címe: miriam.coulibaly@hotmail.com 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/afrohungaro 

Szolgáltatások, termékek:  Kulturális és művészeti ismeretterjesztés, kultúraközi híd teremtése 

művészet által - magyar és nyugat-afrikai viszonylatban. 

Célok, kapcsolódás Afrikához:  Rendezvényeink és kiállításaink megvalósításával szeretnénk 

lehetőséget teremteni magyar és szenegáli képzőművészeti 

alkotóknak, hogy közös keretben mutathassák meg munkáikat, 

reflektálva a vélt esztétikai különbségek meglétére vagy hiányára, 

ezzel egy időben bevonva az érdeklődőket a művészeti kifejezés útján 

történő ismerkedés folyamatába. 

Goals, relation with Africa:  With the implementation of this event, we would like to create an 

opportunity for Hungarian and Senegalese artists to showcase their 

work in a common framework, reflecting on the existence or absence 

of perceived aesthetic differences, at the same time involving those, 

who are interested in the process of this befriending through artistic 

expressions. 

Képviselt országok:  Szenegál, Magyarország 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék leírása  Kultúraközi képzőművészeti kiállítás 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Nyugat-afrikai művészetek és távoli kultúrák iránt érdeklődők 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Hogy a Teranga projektjét megismertessük. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/afrohungaro


  

 
 

 

 

Badgán – Az afrikai divat 
Budapest, Nyár u. 20. 

sales@finopscon.com 

https://www.facebook.com/badganbudapest/ 

https://www.instagram.com/badgan/ 

Szolgáltatások, termékek:  A Badgán egy különleges divat márka mely a Budapest 

Zeitungon is képviseltette magát. Úgy gondoljuk, hogy 

Afrikának is helye van a divat iparban. A Badgán olyan 

divattermékekeket gyárt mellyel szem előtt tartja a 

környezettudatosságot, értéket képvisel, mellyel hosszú 

időre lehet tervezni. A termékek állatkinzás mentesek.  
Célok és kapcsolódás Afrikához:  Célunk, hogy Afrikát reprezentáljuk, és pozitív, inspiráló 

narratívákat hozzunk létre, amelyek átformálják a kollektív 

képzeletet és lehetővé teszik a mélyebb megértést és 

kapcsolatot teremtenek a helyi közösséggel. Afrikát a zene, 

étel és a divat segítségével mutatjuk be. Aktív 

közösségépítést végzünk a kultúrák közötti párbeszéd és 

integráció biztonságos megteremtéséhez. Afrikát, az afro-

európai tapasztalatok, a szolidaritáson és közösségen alapuló 

jövőbeli társadalmon át képviseljük. 

Goals and relation with Africa:  We aim at representing and rebranding Africa by creating, 

promoting and building positive, inspiring  narratives that 

reshape the collective imaginary and allows a deeper 

understanding and connection with the local community.  

We showcase Africa through music, food and fashion. We 

do active community-building to create a safe space for 

cross-cultural dialogue and integration. We represent Africa, 

the Afro-European experience and future societies based on 

solidarity and communion.  We #thinkBIG. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl?  

Néhány nigériai finomságot és Badgán darabot mutatunk be. 

Zsigeri élményt szeretnénk nyújtani, ezért standunkon, ahol 

az afrikai diaszpóra képviselteti majd magát, afro játékokat 

és ritmusokat is be fogunk mutatni.. 
Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Afrikai és helyi vállalkozók, potenciális beszállítók. 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Ez egy egyedülálló és nagyszerű lehetőség arra, hogy a 

kiállítókkal és a látogatókkal kapcsolatba léphessünk. 

Lehetőség, hogy bemutassuk és megoszthassuk nemcsak azt, 

amit csinálunk, hanem hogy másoktól is tanuljunk, és 

konstruktív visszajelzést gyűjtsünk. Ez egy építő jellegű 

hálózati esemény, amely lehetővé teszi számunkra, hogy 

megismerkedjünk potenciális üzleti partnerekkel és 

ügyfelekkel.  

https://www.facebook.com/badganbudapest/
https://www.instagram.com/badgan/
http://www.budapester.hu/2018/08/16/raus-aus-der-unsichtbarkeit
http://www.budapester.hu/2018/08/16/raus-aus-der-unsichtbarkeit


  

 
 

 

 

BAK’SS GROUPE / WEFA INDUSTRIE 

KÜLÖNLEGES GYÉMÁNT SZPONZOR  

Elérhetőség:  Paris Gare de Lyon 

37-39 av. Ledru-Rollin 

75012 – France 

E-mail címe: contact@bakssgroupe.com  

andrea.stemler@bakssgroupe.com  

Website: www.worldexhibitionforafrica  

Facebook oldal: -  

Szolgáltatások, termékek:  Afrika promóciója és üzleti kapcsolatok építése 

Célok, kapcsolódás Afrikához:   Innovációk fejlesztése Afrika számára 

 Afrika városainak és régióinak fejlesztése és 

népszerűsítése 

 Az afrikai és külföldi szakemberek közötti üzleti 

kapcsolatok hálózatának kialakítása 

Goals, relation with Africa:   Developing innovations for Africa 

 Organizing the development and promotion of African 

cities and regions 

 Develop a network of business relationships between 

African and external professionals 

Képviselt országok:  Elefántcsontpart - Guinea – Szenegál 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Afrika városainak és régióinak fejlesztése és népszerűsítése 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Turisztikai vállalatok, iparosok, helyi fejlesztési szereplők 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? A magyar magánszektor és a 3 képviselt ország közötti üzleti 

partnerségek kialakítása 

 

 

 

Ballet Camara Tánccsoport, Szenegál 

Elérhetőség:  - 

mailto:contact@bakssgroupe.com
mailto:andrea.stemler@bakssgroupe.com
http://www.worldexhibitionforafrica/


  

 
 

E-mail címe: balletsorycamara@gmail.com 

Website: www.balletcamara.com 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/balletsenegal/ 

Szolgáltatások, termékek:  Afrkai tánc és dob showk látványos öltözetekben, kevéssé 

ismert hangszerekkel. Djembe dob és afrikai tánc tanítás. 

Csapatépítő tréningek djembe dobbal, afro tánctanítással.  

Célok, kapcsolódás Afrikához:  A Ballet Camara  nyugat-afrikai tánc-és dob showkra, 

fesztiválokra, karneváli felvonulásokra szerződtethető.  A 

produkciók során rendkívül látványos öltözetekben több 

tucat hangszert szólaltatnak meg és több nyugat- afrikai 

népcsoport koreográfiáját mutatják be. A közönségnek 

afrikai tánc és djembe workshopot is tartanak, igény 

szerint. A csoport egyedülálló, hiszen több olyan 

programot mutatnak be, amit a világon senki más. Ilyen a 

guineai peul hagyományokon alapuló akrobatikus óriás 

tökedényes tánc, vagy a mágikus tánc a tűzzel. A társulat 

sztárja a kétszeres díjnyertes táncművész Abdoul Camara a 

legnívósabb magyar és európai fesztiválok visszatérő 

fellépője. 

Goals, relation with Africa:  Ballet Camara from Senegal is a professional group 

composed of selected outstanding musicians and dancers. 

They provide high standard African dance and drum shows 

with various choreographs and costumes (peul, yela, serer, 

balanta, dundumba, mbalax among others). They are 

unique worldwide for their acrobatic dance with the giant 

calabash (Guinean peul kunnawal tradition), the dance with 

the fire or the one leg dance, among other spectacular 

performances. The artistic director of the group is award 

winner dancer Abdoul Camara who teaches African dances 

and djembe drumming in Hungary, as well. 

Képviselt országok:  Szenegál, Guinea 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás: Afrikai profi tánc és dob showk, afrikai tánc és dob tanítás.  

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Kulturális rendezvényszervezők, cégek, fesztiválok.  

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Hogy jó hangulatot teremtsünk, és megmutassuk az afrikai 

szellemi kulturális hagyományokban rejlő maradandó 

értékeket.  

https://www.facebook.com/balletsenegal/


  

 
 

 

 

 

 

 

Belay Import and Export 
Etiópia 

grummamo@yahoo.com 

-  

-  

Célok és kapcsolódás Afrikához:  Etiópia kulturális szektora rendkívül szerteágazó, kreatív és 

sokoldalú. Cégünk Etiópiában gyárt kézműves termékeket, és 

ezeket értékesíti kulturális vásárokon, kiállításokon, 

világszerte.  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása  angolul: 

We sell artifacts, cultural goods from Ethiopia such as 

jewelries and clothes hand-made, from Ethiopian materials. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl? 

Kézművesipari termékeket, ékszereket, ruhaneműket kínálunk, 

melyeket kézzel készítettek, helyi alapanyagokból, Etiópiában. 

Partner, célcsoport leírása: kit keres? Olyan vásárlókat várunk standunkra, akik nyitottak az afrikai 

kultúrára, szépnek találják kézművesipari termékeinket és 

fantáziát látnak az etióp kultúrában. 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Célunk bemutatkozni Magyarországon is termékeinkkel. 

 

 

Blue Diamond Ice Kft 
2225 Üllő Pesti u 60 

szegedi.bernadet@gmail.com  

https://berniruhak.hu  

https://www.facebook.com/berniruhak 

https://www.facebook.com/groups/1141278985979726/ 

Szolgáltatások, termékek:  Autentikus afrikai ruhák és kiegészítők.  

Célok és kapcsolódás Afrikához:  Magyarországon egyedülálló mennyiségben lehet afrikai ruhákat vásárolni 

tőlünk. Több tízezer darabot számláló egzotikus árukészlettel 

rendelkezünk, ezek egy nagy része afrikai ruha. Mindegyik darab egyedi, 

nincs két egyforma!  Mottónk: Különleges anyagokból, különleges 

emberekre varrva! Legfontosabb célunk, ami cégünk alapelve is: Mindig 

olcsónak maradni! Azt szeretnénk, hogy Magyarországon a kevesebb 

diszkrecionális jövedelemhányaddal rendelkezők is meg tudják 

vásárolni és tudják viselni az afrikai autentikus viseleteket. Ezzel is 

népszerűsíteni tudjuk Magyarországon az afrikai kultúrát. 

Szolgáltatások, termékek: Afrikai viseletek és kiegészítők. 

 Kit keres? Vásárlókat. 

Miért jelentkezett az Afrika 

Expóra? 

Azért jelentkeztem, hogy népszerűsíteni tudjam a ruháimat, a 

webáruházamat. 

mailto:szegedi.bernadet@gmail.com
https://berniruhak.hu/
https://www.facebook.com/berniruhak
https://www.facebook.com/groups/1141278985979726/


  

 
 

 

 

 

Boké Vision 2035  

Regionális Fejlesztési Program  
(Boké Guínea fő bányászati régiója) 

Elérhetőség:  Kaloum – Bp1771 Conakry.  

Mr. Ibrahima Sory DRAME  

+224664358846                              

E-mail címe: bokevision2035@gmail.com  

Website: -  

Facebook oldal: -  

Szolgáltatások, termékek:  Turizmus, Kultúra, Kézművesség, Bányák népszerűsítése 

Célok, kapcsolódás Afrikához:   A Guinea és Magyarország közötti üzleti kapcsolatok 

bővítése 

 A bányászati, kulturális, mezőgazdasági és 

idegenforgalmi ágazat előmozdítása 

 A guineai és a magyar közösségek közötti kapcsolatok 

fejlesztése 

Goals, relation with Africa:   Expanding business relations between Guinea and 

Hungary 

 Promoting the mining, cultural, agricultural and tourism 

sectors 

 Connecting Guinean and Hungarian communities  

Képviselt országok:  Guinea fő régiói: Boké, Kankan, Nzérékoré, Beyla, Siguiri 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

A ’’Boké Vision 2035’’ regionális fejlesztési program 

FROKAM SERVICE : Turizmus fejlesztés és promóció 

MANET VOYAGES: Utazási iroda 

EGUITRAC Sarl: Építőipar és turisztikai infrastruktúra 

fejlesztés 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Turisztikai vállalatok, iparosok, a helyi fejlesztés szereplői 

 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? A magyar magánszektor és Guinea közötti üzleti partnerségek 

kialakítása 

 

 

mailto:bokevision2035@gmail.com


  

 
 

 

 

Culturafrica – Kézművesbazár termékekkel 

egyenesen Afrikából! 
Facebook  

 

Szolgáltatások, termékek:  Afrikai kézművesipari termékek elsősorban Szenegálból, 

Maliból, Madagaszkárról, nagy választékban.  

Célok és kapcsolódás Afrikához:  Egyedi kézművesipari termékek, ékszerek, ruházati termékek, 

különleges ajándék- és lakberendezési tárgyak találhatóak meg 

standunkon egyenes a készítőktől, Afrikából! Kongói kuba rafia 

szőttesek. Maszkok és szobrok Maliból, Ghánából, Kongóból, 

Nigériából, Burkina Fasóból.  Férfi, női és gyerekruhák., 

ékszerek Szenegálból és Maliból. Mali szőttesek, táskák, 

szobrok.  

Goals and relation with Africa:  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. Clothes for women, men, and children.  

Kit keres? Vásárlókat. 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Hogy minél többeknek bemutathassuk árukészletünket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Culturafrica-afrikai-k%C3%A9zm%C5%B1vesterm%C3%A9kek-boltja-568957966455016/?ref=br_rs


  

 
 

 

Dakari Mesterségek Háza 

Elérhetőség:  Dakar –  Castor - Sénégal.  

Mr. Alioune Oumar SENGHOR  

04664358846                                                                                       

E-mail címe: a.senghorr19@gmail.com  

Website: - 

Facebook oldal: - 

Szolgáltatások, termékek:  KKV-promóció, Kézművesség, Turizmus, Kultúra 

Célok, kapcsolódás Afrikához:   A Szenegál és Magyarország közötti üzleti kapcsolatok bővítése 

 A KKV-k és a kézműveságazat előmozdítása 

 A szenegáli és magyar közösségek közötti kapcsolatok 

fejlesztése 

Goals, relation with Africa:   Expanding business relations between Senegal and Hungary 

 Promoting SMEs and the crafts sector 

 Development of relations between Senegali and Hungarian 

communities 

Képviselt országok:  Szenegál 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ 

termék leírása – Mit ajánl?  

Szenegáli kézművesség fejlesztése 

Partner, célcsoport leírása – Kit 

keres? 

Turisztikai vállalatok, iparosok, helyi fejlesztési szereplők 

Miért jelentkezett az Afrika 

Expóra? 

A magyar magánszektor és Szenegál közötti üzleti partnerségek 

kialakítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.senghorr19@gmail.com


  

 
 

 

Elefántcsontparti Idegenvezetők 

Szövetsége (AGTCI) 

Cím és elérhetőségek: Angré – 2 plateaux 8eme Tranche. Cocody.                                             

Mme MONSOH DAGO Christiane  

+22509100920  

E-mail cím: directrice@prunellesagence.net 

Site internet: www.prunellesagence.net 

Facebook oldal: - 

Eladott szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia a címekben: 

Hotel - Turizmus – Kultúra - Zene - Ingatlan - Mezőgazdaság 

A szervezet legfontosabb céljainak 

bemutatása, Afrika hozvalója, eredményei 

és szolgáltatásai magyar nyelven, 

legfeljebb 500 karakterből állnak: 

 Elefántcsontpart és Magyarország közötti üzleti 

kapcsolatok fejlesztése 

 A szállodaipar,  a kulturális, a zenei és a 

mezőgazdasági ágazat népszerűsítése 

 Az elefántcsontparti  és magyar közösségek közötti 

kapcsolatteremtés 

A szervezet legfontosabb céljainak 

bemutatása, Afrika iránti elkötelezettsége, 

eredményei és szolgáltatásai angol nyelven, 

legfeljebb 500 karakter: 

 Developping business relations between Ivory Coast 

and Hungary 

 Promotion of the hotel, cultural, music and  

agriculture  sectors 

 Connecting the Ivorian and  Hungarian  communities 

Az Ön által képviselt ország (kérjük, 

jelölje meg a legfontosabb országot! ) 

Elefántcsontpart 

Projekt/szolgáltatás/termékleírás szerepelt 

- Mit ajánl? 

A helyi turizmus fejlesztése 

Partner, Target Group Leírás - Kit keres? Turisztikai vállalatok, iparosok, helyi fejlesztési szereplők, 

érdeklődők 

Miért jelentkeztél az Afrika Kiállításra és 

Vásárra? 

A magyar magánszektor és Elefántcsontpart közötti üzleti 

partnerségek kialakítása 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prunellesagence.net/


  

 
 

 

 

 

gidi2u – Afrika házhoz!  
 Budapest, Nyár u. 20. 

sales@finopscon.com 

https://www.facebook.com/gidi2u/ 

https://www.instagram.com/gidi2u/ 

Szolgáltatások, termékek:  A gidi2u egy olyan applikáció, amely a budapesti lakosok számára 

lehetőséget nyújt nyugat-afrikai ételek házhoz rendelésére. A piacon 

egyedülálló módon, afrikai tulajdonú és érdekeltségű cég vagyunk. 

Számos afrikai étteremmel dolgozunk együtt, célunk pedig, hogy 

2022-re megnyissuk a sajátunkat!   

Célok és kapcsolódás Afrikához:  Afrikát a zene, étel és a divat segítségével mutatjuk be. Aktív 

közösségépítést végzünk a kultúrák közötti párbeszéd és integráció 

biztonságos megteremtéséhez. Afrikát, az afro-európai tapasztalatok, 

a szolidaritáson és közösségen alapuló jövőbeli társadalmon át 

képviseljük. 

 

Ethiopian Airlines - támogató 
-  
-  

-  
https://www.repjegy.hu/legitarsasagok/ethiopian-airlines 

Célok és kapcsolódás Afrikához:  Az 1945-ben alapított, teljesen állami tulajdonban lévő Ethiopian 

Airlines Afrika vezető légitársasága.A cég 2017-ben nyerte el a 

Skytrax négy csillagos minősítését. Nem is csoda, hiszen az 

Ethiopian Airlines (Etiópia) a leggyorsabban növekvő légitársaság 

Afrikában. Ezt jól mutatja, hogy a gyakorlatban a hetvenes évek óta 

működő Légitársaság az elmúlt hét évben átlagosan 25% -os 

növekedést produkált a nemzetközi piacon, maga mögött hagyva 

ezzel több hasonló és nagyobb céget is. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul: 

Ethiopiam Airlines is Africa award winner, leading flight company 

that offers from Budapest and from Vienna great connections via 

Addis Abeba to several African destinations. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ 

termék leírása: mit ajánl? 

Repülőjegyeket Afrika számos országába. 

Partner, célcsoport leírása: kit 

keres? 

Potenciális utasokat.  

Miért jelentkezett az Afrika 

Expóra? 

Hogy bemutassuk légitársaságunkat új, Afrikát és az utazásokat 

kedvelő célközönségeknek.  

https://www.facebook.com/gidi2u/
https://www.instagram.com/gidi2u/
https://www.repjegy.hu/legitarsasagok/ethiopian-airlines


  

 
 

Goals and relation with Africa:  We aim at representing and rebranding Africa by creating, promoting 

and building positive, inspiring  narratives that reshape the collective 

imaginary and allows a deeper understanding and connection with the 

local community.  

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ 

termék leírása: mit ajánl?  

Néhány nigériai finomságot és badgán darabot mutatunk be. Ahol 

lehetséges, mindenre kiterjedő tapasztalatot szeretnénk nyújtani, 

ezáltal afro-játékokat és ritmusokat játszva az afrikai diaszpórától a 

standon. 

Partner, célcsoport leírása – Kit 

keres? 

Afrikai és helyi vállalkozók, intézményi partnerek, potenciális 

beszállítók. 

Miért jelentkezett az Afrika 

Expóra? 

Ez egy egyedülálló és nagyszerű lehetőség arra, hogy a kiállítókkal és 

a látogatókkal kapcsolatba léphessünk, bemutassuk és megoszthassuk 

nemcsak azt, amit csinálunk, hanem hogy másoktól is tanuljunk, és 

konstruktív visszajelzést gyűjtsünk. Ez egy fantasztikus hálózati 

esemény, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megismerkedjünk 

potenciális üzleti partnerekkel és ügyfelekkel. 
 

 

 

 

Gizi Map  

Elérhetőség:  1022 Budapest, Bogár lépcső 4. 

E-mail címe: gizimap.mant@mtesz.hu 

Website: www.gizimap.com  

Facebook oldal: -  

Szolgáltatások, termékek:  Térképkészítés és eladás a világ országairól. 

Célok, kapcsolódás Afrikához:  Térképek készítése afrikai országokról. Eddig 12 térképünk 

jelent meg. (Algéria, Líbia, Egyiptom, Szudán, Etiópia, 

Szomália, Mauritánia, Mali, Marokkó. ) 

További országtérképek kiadásához keresünk partnereket.  

Goals, relation with Africa:  We published 12 maps of African Countries. ( Algeria, Lybia, 

Egypt, Sudan-South Sudan, Ethiopia, Somalia, Marutania, 

Mali, Morocco.) We sale these maps worldwide. We would 

like to continue publishing maps of any country of Africa. 

Képviselt országok:  Etiópia, Egyiptom, Mauritánia. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Térkép készítése és értékesítése. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Turizmus, üzletemberek, kereskedők és mindenki aki térképet 

szeretne készíteni vagy forgalmazni. 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Kapcsolatfelvétel miatt afrikai országok képviselőivel, cégeivel 

és kereskedőivel.  

http://www.gizimap.com/


  

 
 

 

 

 

Henna Ghonsala 

Elérhetőség:  1162 Bp. Szilaspatak u. 40. 

E-mail címe: ravideep.henna@gmail.com  

Website:  

Facebook oldal: https://www.facebook.com/henna.ghonsala/ 

Szolgáltatások, termékek:  Henna festés 

Célok, kapcsolódás Afrikához:  Bár kevésbé ismert, de Afrikában is igen nagy hagyománya van a 

hennafestésnek, kiváltképp az arab régiókban, mint főképp Marokkó 

vagy Egyiptom, de még a délebbi Szudánban is megtalálhatók, a már 

sokkal jellegzetesebb fekete afriaki motívumok.  

Goals, relation with Africa:  Although less well known, Africa has a very long tradition of henna 

painting, especially in Arab regions such as Morocco or Egypt, but even 

in southern places like Sudan, with much more typical black African 

motifs.  

Képviselt országok: Marokkó 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ 

termék leírása – Mit ajánl?  

Természetes, prémium minőségű hennaporból, és illóolajokból, saját 

magam által kevert illatos pasztával készítek mintákat több stílusban.  

Esküvőkre, fotózásokra, kismamáknak pocakra.  

Partner, célcsoport leírása – Kit 

keres? 

Bárki, de elsősorban nők és gyerekek.  

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

A hennafestés, mint művészeti és kulturális érték megismertetése és 

népszerűsítése.  

 

 

 

 

 

mailto:ravideep.henna@gmail.com


  

 
 

 

inToTo  Klub Budapest 
 Budapest, 1072 Nyár u. 20. 

sales@finopscon.com  

https://www.facebook.com/intotobudapest/ 

https://www.instagram.com/intotobudapest/ 

Szolgáltatások, termékek:  Az inToTo egy szórakozóhely a VII. kerületben, ahol 

eseményeket szervezünk és leginkább afrobeat partikat 

rendezünk. A helyi zenei közösséget is támogatjuk azzal, 

hogy helyet kínálunk afrikai egyedülálló tehetségek számára. 

Célok és kapcsolódás Afrikához:  Célunk, hogy Afrikát reprezentáljunk, és pozitív, inspiráló 

narratívákat hozzunk létre, támogassunk és építsünk, amelyek 

átformálják a kollektív képzeletet és lehetővé teszik a 

mélyebb megértést és kapcsolatot teremtenek a helyi 

közösséggel.  

Goals and relation with Africa:  We showcase Africa through music, food and fashion. We do 

active community-building to create a safe space for cross-

cultural dialogue and integration. We represent Africa, the 

Afro-European experience and future societies based on 

solidarity and communion. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl?  

Néhány nigériai finomságot és badgán darabot mutatunk be. 

Ahol lehetséges, mindenre kiterjedő tapasztalatot szeretnénk 

nyújtani, ezáltal afro-játékokat és ritmusokat játszva az afrikai 

diaszpórától a standon. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Afrikai és helyi vállalkozók, intézményi partnerek, potenciális 

beszállítók. 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Ez egy egyedülálló és nagyszerű lehetőség arra, hogy a 

kiállítókkal és a látogatókkal kapcsolatba léphessünk, 

bemutassuk és megoszthassuk nemcsak azt, amit csinálunk, 

hanem hogy másoktól is tanuljunk, és konstruktív 

visszajelzést gyűjtsünk. Ez egy fantasztikus hálózati esemény, 

amely lehetővé teszi számunkra, hogy megismerkedjünk 

potenciális üzleti partnerekkel és ügyfelekkel. 
 

 

 

 

mailto:sales@finopscon.com
https://www.facebook.com/intotobudapest/
https://www.instagram.com/intotobudapest/


  

 
 

 

Közel Afrikához Alapítvány 

Elérhetőség:  Bp. 1124 Kiss János altábornagy utca 55-59/C 

E-mail címe: info@kozelafrikahoz.hu 

Website: www.kozelafrikahoz.hu 

Facebook oldal: Közel Afrikához/Close to Africa 

Szolgáltatások, termékek:  Mély helyismereten alapuló, oktatáshoz kapcsolódó 

segélyprogramok szervezése Afrikában. Filozófiánkat a 

„MEGISMERNI, MEGÉRTENI, SEGÍTENI” mottónk foglalja 

össze.  

Folyamatos kapcsolatot teremtünk  azok között, akik 

szeretnének valamit visszaadni a világnak, azokkal, akiknek 

nagy szükségük van elindulásra és biztatásra a fejlődéshez. 

Célok, kapcsolódás Afrikához:  Csapatunk elkötelezett abban, hogy valami újat hozzon létre a 

segítségnyújtás terén. Az idősebb csapattagok helyismeretére 

és a fiatabbak innovatív gondolkodására alapozva dolgozzuk ki 

az oktatáshoz kötődő programjainkat helyi afrikai közösségek 

számára.  

A segítségnyújtás kölcsönös fejlődés. Tanítva tanulunk 

Afrikában! 

Goals, relation with Africa:  We are a team of young and old who came together to make 

something different today. Using our local knowledge and 

forward thinking we design innovative ways to help small 

communities in Africa through education. 

Helping is developing together. As teacher learns, learners 

teach. 

Képviselt országok:  Mali, Zambia 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

„Támogass egy gyereket!” – jó képességű rászoruló gyermekek 

iskolai tandíjának fizetése Maliban és Zambiában. 

„Utat a labdának!” – iskolafejlesztési program, sportpályaépítés 

Bamakóban 

„Előadások Afrikáról” bármely korosztálynak itthon. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Olyan érdeklődők, akik szeretnének tenni valamit a jövőért, 

Afrikáért, önmagukért. 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Tevékenységünk bemutatása, célcsoporttal való találkozás 

 

 

 

 



  

 
 

 

Kultúrafrika Alapítvány 
2049 Diósd Hunyadi u. 2. 

info@afrikaexpo.hu 

www.afrikaexpo.hu  

Szolgáltatások, termékek:  Kulturális fejlesztési projektek Afrikában. Afrika Expo és Vásár 

szervezése. Ismeretterjesztés Afrikáról. Tudományos – 

ismeretterjesztő cikkek, írások, előadások tartása.  

Célok és kapcsolódás Afrikához:  Célunk az afrikai szellemi kulturális hagyományok megőrzésének 

elősegítése, fiatal művészek és művészeti fesztiválok, tánccsoportok 

támogatásával, fejlesztésével. Célunk, hogy a fiatalokban is 

megerősödjön az a gondolat, hogy a szellemi kulturális hagyományok 

megőrzése értékes és fontos. Célunk népszerűsíteni Afrikát minden 

lehetséges fórumon Magyarországon. 

Goals and relation with Africa:  We do cultural development projects in Africa, namely in Senegal, 

West- Africa. We support young artist, cultural actors and dance 

groups to gain their live through their art activity. We promote Africa 

in Hungary with various tools (media, articles, cultural events, shows 

etc.) 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ 

termék leírása: mit ajánl?  

Célunk az afrikai szellemi kulturális hagyományok megőrzésének 

elősegítése, fiatal művészek és művészeti fesztiválok, tánccsoportok 

támogatásával, fejlesztésével. 

Partner, célcsoport leírása : kit 

keres? 

Olyan együttműködő partnereket és támogatókat keresünk, akik 

hasonlóan hozzánk, fontosnak tartják a szellemi kulturális 

hagyományok megőrzését Afrikában, és készek tenni azért. Olyan 

támogatókat keresünk, akik hozzánk hasonlóan felismerték azt, hogy 

a kulturális szektor, főképp Afrikában, a fejlesztés egyik motorja 

lehet. 

Miért jelentkezett az Afrika 

Expora? 

Minél többeknek bemutatni szervezetünket és Afrika sokszínűségét. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afrikaexpo.hu/


  

 
 

 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - 

TÁMOGATÓ 

Címe, elérhetőség 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 

Telefon: 1/474-5100 

E-mail címe: mkik@mkik.hu  

Website: https://mkik.hu/  

Facebook oldal: - 

Szolgáltatások, termékek: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) országos 

koordinációs szervezetként fogja össze a 23 területi 

kamarából álló kereskedelmi és iparkamarai rendszert. A több 

mint 20000 vállalkozást számláló önkéntes kamarai tagság a 

kereskedelmi, ipari és kézműves tevékenységet folytató 

egyéni és társas gazdálkodó szervezetekből kerül ki. Az 

MKIK feladata, hogy előmozdítsa a gazdaság fejlődését, a 

piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet 

folytatók együttes érdekeinek érvényesülését. Célja a magyar 

vállalkozások, elsősorban a kis- és középvállalkozások 

megerősítése és versenyképességük növelése. A kamara egyik 

fontos stratégiai területe a magyar gazdaság 

exportteljesítményének növelése, a hazai vállalkozások 

külpiaci pozíciószerzésének elősegítése, a tőkekihelyezések 

támogatása.  

Célok, kapcsolódás Afrikához: Az MKIK 2015-ben azzal a céllal hozta létre Afrika 

Tagozatát, hogy szervezett keretek között mozdítsa elő a 

Magyarország és a szubszaharai térség országai közötti 

gazdasági együttműködéseket és segítse a magyar vállalatok 

afrikai piacra lépését. Tagvállalatai számára a Tagozat 

különböző területen igyekszik segítséget nyújtani. Kiemelt 

feladatnak tekinti az üzleti lehetőségek bővítését, melynek 

érdekében üzletember-találkozókat, tájékoztató fórumokat, a 

térségbe kiutazó üzleti delegációkat szervez, és igyekszik 

mailto:mkik@mkik.hu
https://mkik.hu/


  

 
 

információkkal segíteni a hozzá forduló cégeket. 

Goals, relations with Africa: The HCCI founded its African Committee in 2015 with the 

goal of promoting economic cooperation between Hungary 

and Sub-Saharan countries and facilitating the entry of 

Hungarian companies into the African market. The 

Committee aims to assist its member companies in a number 

of areas: expanding business opportunities by organizing 

business meetings, forums, mounting business delegations to 

the region, providing companies with relevant business 

information.  

Képviselt országok: Szubszaharai Afrika országai  

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 

Üzleti partnerkeresés és személyre szabott üzleti ajánlatok 

küldése a tagok számára. A Tagozat kéthavonta megjelenő 

hírlevele és internetes oldala naprakész tájékoztatás nyújt a 

szubszaharai Afrika gazdasági, társadalmi, bel- és 

külpolitikai, illetve kulturális eseményeiről, a magyar-afrikai 

kapcsolatok legfontosabb újdonságairól, valamint a Tagozat 

munkájáról.  

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? A szubszaharai Afrika országai iránt érdeklődő magyar kis- 

és középvállalkozások, afrikai kereskedelmi és iparkamarák, 

kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésével foglalkozó 

szervezetek. 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Az MKIK Afrika Tagozata az elmúlt években 

hagyományosan részt vesz a kiállításon, mert a vásár kiváló 

lehetőséget biztosít a kapcsolatépítésre az Afrika iránt 

érdeklődők számára és a Tagozat szolgáltatásainak 

népszerűsítésére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

Map Me Up  

 

mapmeupnow@gmail.com 

sipos.eventum@gmail.com 

www.mapmeup.com 

www.facebook.com/mapmeup 

Szolgáltatások, termékek:  Map Me Up a világot járó márka. szlogen: Wear the World 

A világ térképet különféleképpen megjelenítő környezetbarát pólók, 

tornazsákok, orvosi nemesfémből készült, az utazás élményét  

üzenő ékszerek 

Célok és kapcsolódás Afrikához:  Célcsoport: a környezet tudatosan  gondolkodó és ezt az 

öltözködésükben is megjelenítő, utazást kedvelő fiatalok. 

A Map Me Up többször önkénteskedett Afrikában.  

Goals and relation with Africa:  Target audience: Travel Lovers who are environmentally conscious 

and would like this to appear in their clothing choices too. Map Me 

Up's team volunteered several times in Africa 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ 

termék leírása: mit ajánl?  

Afrika térkép medál, szinezhető térképes pólók, tornazsákok 

Partner, célcsoport leírása : kit 

keres? 

Környezet tudatosan gondolkodó és ezt az öltözködésében is 

érvényesítő fiatalok 

Miért jelentkezett az Afrika 

Expóra? 

Szeretjük Afrikát és az Utazz Afrikába Utazási Irodát.  

 

 

 

mailto:mapmeupnow@gmail.com
../../../../../../../../../../../../../Downloads/www.mapmeup.com
../../../../../../../../../../../../../Downloads/www.facebook.com/mapmeup


  

 
 

 

Mafia Sziget, Tanzánia – 

együttműködésben az Utazz Afrikába 

Utazási Irodával 

Cím: PO BOX 26 MAFIA ISLAND TANZANIA 

E-mail: stay@mafiaisland.com 

Website: www.mafiaisland.com             www.kinasilodge.com  

Facebook: https://www.facebook.com/MafiaIsland/ 

Szolgáltatások, termékek:  Boutique hotel és bungalók, étterem, koktél bár és borbár. 

Snorkel és búvártúrák, vízi és szárazföldi túrák felkészült 

idegenvezetőkkel a világ egyik legszebb, legérintetlenebb 

szigetén. Repülőjegy ügyintézés. Spa és Wellness részleg.  

 

Célok, kapcsolódás Afrikához:  Célunk, hogy exkluzív és minőségi szolgáltatást nyújtsunk 

vendégeink számára Mafia szigeten, fenntartható turisztikai 

programok keretében. 25 éve vagyunk jelen a Tanzániához 

tartozó Mafia szigeten (160 km-re található Zanzibártól), és 

szoros együttműködésben dolgozunk a helyi közösségekke.  

Goals, relation with Africa:  Our mission is to provide top quality services and facilities 

to our guests and to promote and manage sustainably the 

tourist attractions and experiences of Mafia Island. Training 

& community involvement are key parameters of our 

presence in Mafia which now covers 25 years. Products: 

Boutique hotel accommodation in individual bungalows. 

Restaurant, cocktail bar and wine cellar. Scuba diving & 

snorkeling, sea & land excursions with local professional, 

trained guides. Spa and wellness. Flights and travel. 

Travel+Dive and dive accident insurances.  

Képviselt országok: Tanzánia- Mafia Sziget 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 

Olyan aktív utasokat,akik különleges uticélokat keresnek, és 

készek elköteleződni a desztináció felé, mind az ott élő 

közösségekkel, mind a desztináció jövőjére is gondolva, 

felelősségteljesen utazni.    

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Mert az expo látogatói között megismerkedhetünk 

olyanokkal, akik szívesen ellátogatnának szigetünkre.  

http://www.mafiaisland.com/
http://www.kinasilodge.com/
https://www.facebook.com/MafiaIsland/


  

 
 

 

 

Magyarország Tiszteletbeli Konzulátusa 

Kamerunban 

Elérhetőség:  HONORARY CONSULATE OF HUNGARY 

DOUALA, CAMEROON 

E-mail címe: hongriecam@yahoo.com  

Website: http://consulat-hongrie-cameroun.com/  

Facebook oldal: - 

Szolgáltatások, termékek:  Magyarországi felsőoktatási intézmények kameruni diákok 

számára. Kakaóvaj, fűszerek.  

Célok, kapcsolódás Afrikához:  We support Cameroonian companies and businessmen in 

international fairs and help them sign contracts or MoUs. 

Over the past 03 years, we have supported: 25 people at 05 shows 

and fairs 

Goals, relation with Africa:  Kameruni üzletembereket és cégeket segítünk a külpiaci 

eredményes megjelenésben. Az elmúlt három évben 25 fős 

delegációnk 5 különböző vásáron jelent meg.  

Képviselt országok:  Kamerun 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ 

termék leírása – Mit ajánl?  

Országunk kakaó, kávé, és fűszer exportőr. Kakaóvajat, kávét, 

teát, chilit, fűszereket és kézzel készített afrikai kosarakat hozunk 

az expóra.  

 

Partner, célcsoport leírása – Kit 

keres? 

Üzleti partnereket, akik segítenének a kameruni termékek 

magyarországi piacon történő értékesítésében. 

Miért jelentkezett az Afrika 

Expóra? 

Azért, hogy partnerre találjunk termékeink számára, illetve,hogy 

népszerűsítsük országunkat és termékeinket.  

 

 

 

 

 

mailto:hongriecam@yahoo.com
http://consulat-hongrie-cameroun.com/


  

 
 

 

Next Step Magyarország Egyesület 

Elérhetőség:  1071 Budapest, Dembinszky utca 4., fszt. 6. 

E-mail címe: info@mighelp.hu 

Website: https://mighelp.hu 

Facebook oldal: https://facebook.com/mighelp.hungary 

Szolgáltatások, termékek:  Szolgáltatásaink, termékeink: 

IT-, idegennyelv- és kézműves tanfolyamok, foglalkozások ingyen 

közösségépítő, ismeretterjesztő és más népek kultúráját bemutató 

programok részvételi díj nélkül 

afrikai kézműves termékek 

Filozófiánk: Lehetőségeink, adottságaink, kultúránk bár eltérő, 

emberi mivoltunkból fakadóan mindnyájan egyformán értékesek 

vagyunk, feladatuk pedig, hogy empátiával és segítő szeretettel 

forduljunk egymás iránt. 

Célok, kapcsolódás Afrikához:  Célunk: előmozdítani a magyarországi hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok (harmadik országból származó emberek - köztük afrikaiak -

, etnikai kisebbségek, nők, gyerekek, idősek) emberi jogainak 

tiszteletben tartását, társadalmi esélyegyenlőségét, többségi 

társadalomba való beilleszkedését 

 hátrányos és nem hátrányos helyzetű emberek egy olyan közösségét 

kialakítani, ahol a tagok kölcsönösen segítik egymást, ismerik és 

tisztelik egymás kultúráját, vallását, hagyományait és értékeit 

Goals, relation with Africa:  Our objectives: to facilitate the respect for human rights of 

disadvantaged groups living in Hungary (i.e. third country nationals - 

among them Africans -, ethnic minorities, women, children and the 

elderly), to support their equal opportunities in society and their 

integration into the majority society 

create a community of disadvantaged and not disadvantaged people, 

in which participants mutually support each other, know and respect 

each other’s culture, religion, traditions and values 

Országok, amelyeket képvisel: Minden olyan afrikai ország, melynek nagyobb számban élenk 

állampolgárai Magyarországon (pl. Nigéria, Egyiptom, Kamerun, 

Ghána, Kenya, Szomália, Etiópia) 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

 

 közösségépítő, ismeretterjesztő és más népek kultúráját 

bemutató programok részvételi díj nélkül 

 ugandai női táskák, afrikai alapanyagokból készített kosarak, 

fülbevalók 

 IT-, idegennyelv- és kézműves tanfolyamok, foglalkozások 

ingyen 

 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? A rendezvény jellegéből adódóan elsősorban, de nem kizárólag, az 

afrikai kultúra, afrikai emberek iránt érdeklődő magyarokat 



  

 
 

szeretnénk megszólítani. 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Az Afrika Expo lehetőséget teremt arra, hogy minél több magyart 

érjünk el és hívjunk meg egyesületünk 2020-as programjaira, melyek 

alkalmával a résztvevők - egyéb nációk képviselői mellett - számos 

afrikaival kerülhetnek egy közösségbe; megismerkedhetnek afrikai 

népek kultúrájával, szokásaival, az őket érintő kihívásokkal. 

 

 

Szenegáli utazások- Utazz Afrikába Utazási 

Iroda 

Elérhetőség:  1118 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 5. 

E-mail címe: info@utazzafrikaba.hu 

Website: www.utazzafrikaba.hu 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/Utazzafrikaba/?ref=br_rs 

Szolgáltatások, termékek:  Szilveszter Szenegálban, mely hat éve az Utazz Afrikába Utazási 

Iroda legsikeresebb útja. Tavaszi és őszi szünet Szenegálban, Nyugat-

Afrika legbiztonságosabb és legvendégszeretőbb országában.  

Célok, kapcsolódás Afrikához:  Az Utazz Afrikába Utazási Iroda alapítója Magyarország Tiszteletbeli 

Külgazdasági Tanácsosa Szenegálban, így fontos feladatunkak 

érezzük Szenegál népszűsítését, a kulturális- turisztikai kapcsolatok 

erősítését. Évente három alkalommal, magyar csoportkíséréssel 

szervezünk kiscsoportos utakat ősszel és tavasszal, valamint 

szilveszterkor (ekkor nagyobb létszámú csoporttal). Programjaink 

közül: Városnézés Dakarban/ UNESCO Világörökségi Helyek 

(Gorée- sziget, Saint- Louis szigete, Saloum Delta Nemzeti Park)/ 

szafari a Bandia Vadasparkban. Madárles a világ harmadik legjobb 

madármegfigyelő helyén. Bepillantás helyi piacok, falvak életébe.  

 

Goals, relation with Africa:  Fixed date departure groupes to Senegal.  

Képviselt országok: Szenegál.  

 

Kiemelt projekt/ termék:  leírása: Tavaszi feltöltődés és kalandozás Szenegálban (2020. április 5-15). 

Szilveszter Szenegálban.  

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Útitársakat, akik nyitottak Szenegál megismerésére. 

 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Hogy bemutassuk Szenegált, turisztikai és kulturális értékeit.  

 

 

 

https://www.facebook.com/Utazzafrikaba/?ref=br_rs


  

 
 

 

Szívemben Született Afrika Egyesület  

Cím, elérhetőség: 1068 Budapest, Király u. 80. fszt. 11. 

E-mail cím: info@szivembenafrika.org 

Website: www.szivembenafrika.org (feltöltés alatt) 

Facebook oldal: www.facebook.com/szivembenszuletettafrika  

Szolgáltatások, termékek: Filozófiánk címszavakban: átláthatóság, tisztesség, hitelesség, 

számon kérhetőség, elkötelezettség, nyitottság, tolerancia, 

szolidaritás, és elfogadás. 

Célok, kapcsolódás Afrikához: Az egyesület célja, hogy humanitárius fejlesztési és segélyezési 

tevékenységén keresztül -elsősorban Ugandában- projekteket 

valósítson meg, amelyek hozzájárulnak hátrányos helyzetű kis 

közösségek életkörülményeinek javításához; az oktatás, 

egészségügyi ellátás, árva ellátás, élelmiszerbiztonságot elősegítő 

mezőgazdasági tevékenység, jövedelemtermelő szakmai 

tevékenység és szakképzés területein. A projektek önfenntartást, 

önellátást célzó tudás átadásának szándékával jönnek létre és 

zajlanak le.  

Goals, relation with Africa: Through its humanitarian development and aid activities, the 

organization aims to implement the project - primarily in Uganda, 

that contribute to improving living conditions of disadvantaged 

small communities in the fields of education, health care, orphan 

care, agri-food security, income-generating professional training, 

and vocational training. Projects are created and running with the 

intention of transferring knowledge for self-support and self-

sufficiency. 

Képviselt országszok: Uganda 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Támogatókat, önkénteseket, együttműködő partnereket. 

Miért jelentkezett az Afrika Expora? Magyarországon bejegyzett, afrikai ügyekkel foglalkozó 

szervezetként fontosnak tartottuk a megjelenést. 

 

mailto:info@szivembenafrika.org
http://www.szivembenafrika.org/
http://www.facebook.com/szivembenszuletettafrika


  

 
 

 

               

Taita Alapítvány Afrikai Gyermekekért 
1011 Budapest, Hunyadi János út 22. 

kontakt@taita.info, koordinator@taita.info  

http://www.taita.info  

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

Alap%C3%ADtv%C3%A1ny-169212859325/?fref=ts  

Szolgáltatások, termékek:  - Kenyai kézműves ékszereket, tárgyakat árusítunk adományért 

cserébe, az adományt 100%-ban a burai árvaház fejlesztésére és 

az ott élő gyermekek ellátására költjük. 

- Jelképes örökbefogadási rendszer megismertetése 

- A burai árvaházról, kenyai életről, kultúráról, önkéntességről 

tájékoztatás 

Célok és kapcsolódás Afrikához:  A Taita Alapítvány Magyarországon ismeretterjesztéssel segíti 

a kultúrák közötti kapcsolatok építését, Kenyában pedig egy 

árvaház, óvoda és iskola támogatásával segít esélyt adni az árva 

és hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára. 

Célok: 
-A burai árvaházban élő gyermekek ellátásának (szállás, 

étkeztetés, taníttatás, ruháztatás, egészségügyi ellátás) 

biztosítása 

-A gyermekek fejlesztése, szabadidő hasznos eltöltése 

- Az afrikai kultúra és emberek megismertetése, 

megszerettetése 

- Magyar és afrikai iskolák közötti kapcsolatok kialakítása és 

segítése.  

- Hosszútávú célunk az alapítvány tevékenységének 

kiterjesztése Kenya más részeire, illetve önkéntesek bevonása 

hazai és kenyai munkánk különböző területein.  

Goals and relation with Africa:  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. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl?  

- Jelképes örökbefogadással támogatni tudja egy kenyai árva 

gyermek étel-és gyógyszerellátását, iskoláztatását. 

A támogatókat folyamatosan tájékoztatjuk a gyermek 

mailto:kontakt@taita.info
mailto:koordinator@taita.info
http://www.taita.info/
https://www.facebook.com/Taita-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny-169212859325/?fref=ts
https://www.facebook.com/Taita-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny-169212859325/?fref=ts


  

 
 

helyzetéről, fejlődéséről, iskolai eredményeiről, fotókat 

küldünk róluk, illetve biztosítjuk, hogy levelezésen keresztül 

kommunikálhassanak egymással. 

- Lehetőség a kenyai árvaházban önkéntes munka végzésére 

Partner, célcsoport leírása: kit keres? - Önkénteseket hazai és kenyai munkánk különböző területeire 

- Jelképes örökbefogadókat, támogatókat 

- Kenyai kultúra, burai árvaház iránt érdeklődőket 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Szeretnénk újabb önkénteseket toborozni, támogatókat 

szerezni, és minél több emberrel megismertetni munkánkat, 

illetve Afrikát. 

Az érdeklődők megismerkedhetnek az alapítvány munkájával, a 

burai árvaház életével, és betekintést nyerhetnek a kenyai 

önkéntesség világába. 

Célunk a fiatalok bevonása az önkéntes tevékenységbe, illetve 

egy másik kultúra megismertetése a gyerekekkel. Fontosnak 

tartjuk a kollektív gondolkodásmód kialakítását, továbbá a 

segítségnyújtás, együttműködés és elfogadás kihangsúlyozását. 

A fiatalok mellett a felnőtt korosztályt is szeretnénk elérni, 

hogy az előítéleteket felülírva egy nyitottabb és 

együttműködőbb társadalom létrehozását segítsük, valamint a 

kultúrák közötti kapcsolatépítést. 
 

 

 

Tanzánia és Zanzibár: csoportos és privát 

szafarik egész évben – Utazz Afrikába 

Utazási Iroda  

Elérhetőség:  1118 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 5. 

E-mail címe: info@utazzafrikaba.hu 

Website: www.utazzafrikaba.hu 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/Utazzafrikaba/?ref=br_rs 

Szolgáltatások, termékek:  Tanzánia szafarik zanzibári üdüléssel két főtől angol nyelvű 

csoportkíséréssel, privát utazásként. Fix dátumon induló kis csoportos 

utazások magyar csoportkíséréssel.   

Célok, kapcsolódás Afrikához:  Az Utazz Afrikába Utazási Iroda Tanzánia specialista szakértője hét 

évet élt Tanzániában és Zanzibár szigetén. Utasainknak két főtől 

privát szafarikat, nászutakat szervezünk Afrika klasszikus szafari és 

üdülő desztinációjába. Nyáron és január elején több fix dátumon 

induló kis csoportos utunk is indul, magyar nyelvű csoportkíséréssel.  

Goals, relation with Africa:  Fixed date departure tours and private safaris to Tanzania and 

Zanzibar.  

https://www.facebook.com/Utazzafrikaba/?ref=br_rs


  

 
 

Országok, amelyeket képvisel: Tanzánia 

 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Szafari Tanzániában zanzibári üdüléssel egész évben kis csoporttal, 

magyar nyelvű kíséréssel. Privát szafarik egész évben két főtől, angol 

nyelvű idegenvezetéssel.   

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Útitársakat.  

 

Miért jelentkezett az Afrika Expóra? Hogy bemutassuk Tanzániát és Zanzibár szigetét.    

 

 

 

Utazz Afrikába Utazási Iroda 
1118 Kosztolányi Dezső tér 5.  

info@utazzafrikaba.hu 

www.utazzafrikaba.hu 

https://www.facebook.com/Utazzafrikaba/?ref=aymt_homepage_panel 

Szolgáltatások, termékek:  Egyénre szabott privát és csoportos utazások Afrika több országába 

egész évben, szakértő irodával.  

Célok, kapcsolódás Afrikához:  Profi szervezéssel, afrikai szakértelemmel szervezünk egész évben 

egyéni és csoportos utazásokat Szenegálba, Szudánba, Algériába, 

Tanzániába, Zanzibár és Mafia szigetekre, Ugandába, Madagaszkárra 

többek között. Felkészült, Afrika-szakértő munkatársaink és 

idegenvezetőink Arushától Dakarig készségesen állnak az utazók 

rendelkezésére. Legyen szó álomnyaralásról, szafariról vagy kulturális 

körutazásról Afrika vadregényes tájain, mi megszervezzük! 

Szervezet legfontosabb 

céljainak, Afrikához való 

kötődésének, eredményeinek, 

szolgáltatásainak bemutatása 

angol nyelven, maximum 500 

karakterben angolul:  

Travels To Africa Tour Operator focuses exclusively on African 

destinations. We offer tailor – made private tours and group cultural 

tours to Senegal, Tanzania, Zanzibar and Mafia Island, Uganda, 

Sudan, Algeria and Madagascar among others. Among our products, 

you can find leiseure tours, safaris, vacation programs as well as 

deeply cultural tours with a hint of anthropology. Plan your dream 

trip, we will organise for you! 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ 

termék leírása: mit ajánl? 

Szilveszter Szenegálban, Madagaszkár szigetén, Mauritiuson és 

Kenyában 2020-ban. Csoportos körutazások Szenegálban.  A Szahara 

szívében tuaregföldön Algériában. Szafari Tanzániában zanzibári 

üdüléssel. Búvárkodás és cetcápa úszás Mafia szigeten.. Déli 

szigettúra és bálnafesztivál Madagaszkár szigetén. Timket Fesztivál 

Etiópiában, és még sok más érdekesség. 

Kit keres? Afrikai felfedezésére nyitott utazók. 

Miért jelentkezett az Expóra? Hogy tájékoztassuk a közönséget, hova, mikor, miért érdemes 

Afrikába utazni.  

mailto:info@utazzafrikaba.hu
http://www.utazzafrikaba.hu/
https://www.facebook.com/Utazzafrikaba/?ref=aymt_homepage_panel


  

 
 

 

 

 

 

 

 

Wubshet Import Export 
Addisz-Abeba, Etiópia 

wubshet24@gmail.com 

 

Célok és kapcsolódás Afrikához:   

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

nemzetközi kereskedelemmel foglalkozik.  

Goals and relation with Africa:  We export cultural goods and leather products. We are interested in 

building partnerships and enlarge networks in international trade. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ 

termék leírása: mit ajánl? 

Etióp bőr és textil termékek, szuvenír tágyak, kézművesipari 

termékek.  

Partner, célcsoport leírása: kit 

keres? 

Etiópiában készült bőr és textil termékeknek vásárlót.  

Miért jelentkezett az Afrika 

Expóra? 

Kapcsolatépítési céllal vesz részt a  kiállításon. 


