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Utazz Afrikába Utazási Iroda 
A 11. Afrika Expo főtámogatója és kiemelt kiállítója 

11. kerület Budapest, Zenta u. 5.  

info@utazzafrikaba.hu  

www.utazzafrikaba.hu  

Utazz Afrikába Utazási Iroda Facebook oldal 

Szolgáltatások:  Privát, csoportos és incentív utak Afrika számos országába, biztonságosan, 
profi szervezéssel, szakértő irodával. 

Tevékenységünk Afrikában: 

 

 

Az irodát Szilasi Ildikó Afrika-szakértő alapította 2013-ban. Előtte már majd 10 

éve utazott, dolgozott Afrika számos országában. Nevéhez fűződik a 2009-es 

Torday- Kongó Expedíció és a 2012-es Magyar László Expedíció megszervezése 

is. 

Irodánk nagy szakértelemmel szervez utazásokat két főtől pároknak, 

családoknak, privát baráti vagy szakmai társaságoknak. Továbbá az adott 

országot, régiót jó ismerő magyar csoportkísérőkkel csoportos utakat is 

szervezünk Afrika számos országába. 

Ízelítő 2023-as útjainkból: 

A Szahara szívében Algériában (2023. április) 

Húsvét Egyiptomban, hajózással a Níluson (2023. április) 

Viktória-vízesés, Botswana, Namíbia nagy körutazás (2023. június-július) 

Északi szafari Tanzániában, üdülés Zanzibár szigetén (2023. július) 

Szafari Kenyában a nagy állatvándorlás idején (2023. augusztus) 

Észak-Madagaszkár és Nosy Be (2023. augusztus) 

Meskel Fesztivál Etiópiában (2023. szeptember) 

Őszi szünet Algériában, Szenegálban, Gambiában, és Egyiptomban. 

Szilveszteri csoportos utak Kenyába, Szenegálba, Egyiptomba és Algériába.  
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Activities in Africa: Scheduled tours with Hungarian guiding and private tours from 2 pax to 

several African destinations.  Some of our group tours in 2023: Algeria, Egypt, 

Viktoria-Falls and Namibia, safari in Tanzania and Kenya. Nosy Be and 

Madagascar. Autumn School break and New Years Eve tours to several 

countries. Meskel Festival in Ethiopia etc.  

Érintett országok: Algéria, Botswana, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Etiópia, Gambia, Kenya, 
Madagaszkár, Mauritius, Namíbia, Seychelle-szigetek, Szenegál, Tanzánia és 
Zanzibár, Uganda, Zimbabwe.  

Kit keresünk? Afrikai utazást tervező új utasokat, családokat, baráti társaságokat. Cégeket, 
incentív utaztatás céljából. Új érdeklődőket.   

Célunk az Afrika Expón: Célunk, hogy személyesen találkozzunk meglévő utasainkkal, és minél több új 
utassal ismerkedjünk meg, minél több érdeklődési igényt rögzítsünk 
helyszínen, illetve minél többeket iratkoztassunk fel hírlevelünkre. Célunk, 
hogy hitelesen bemutassuk afrikai útjainkat, és a 2023-as útjainkkal felmerülő 
összes kérdésre érdemben válaszoljuk az érdeklődőknek.  

 

 

 

 

„Kelet-afrikai szafarik világa” az Utazz Afrikába Utazási Iroda 

standján. Bemutatkozik  Kenya, Tanzánia és Zanzibár, Pemba és 

Mafia-sziget. 

Elérhetőség: www.utazzafrikaba.hu / info@utazzafrikaba.hu 

Szolgáltatások, termékek:  Fix dátumon induló kis csoportos utazások magyar csoportkíséréssel és privát 

utak két főtől angol nyelvű idegenvezetéssel. 

Tevékenységek Afrikában:  Két főtől privát szafarikat, nászutakat, céges utakat szervezünk Afrika két 
klasszikus szafari desztinációjába: Tanzániába és Kenyába. Magyar nyelvű 
idegenvezetéssel utakat júliusban két alkalommal Tanzániába, augusztusban, 
a nagy állatvándorlás idején, továbbá szilveszterkor Kenyába szervezünk.   
 
Irodánk Kelet-Afrika specialista szakértője hét évet élt Tanzániában és fél 
családja részben Kenyához köti. Az expo ideje alatt kérjen tőle privát 
ajánlatot vagy kérdezze csoportos útjainkról. Lehet információt kérni 
Tanzániáról, Zanzibárról és Kenyáról, de a kevéssé ismert déli tanzániai 
parkokat (Selous, Ruaha, Mikumi) és a búvár desztinációként is kiemelkedő 
Mafia szigetet, vagy az érintetlen Pemba szigetét is jól ismeri Kelet-Afrika 
specialista kollégánk. 

http://www.utazzafrikaba.hu/


 
 

Activities in Africa:   We organize fixed date departure tours to Tanzania and Kenya in July and 
August and end of December, with Hungarian guiding. We also provide tailor-
made safaris from 2 pax for couples, honeymooners, families and friends, 
companies.   

Országok, amelyeket képvisel: Kenya, Tanzánia, Zanzibár, Pemba és Mafia-sziget. 
 

Kit keresünk? Új útitársakat, érdeklődőket, új céges partnereket. 
 

Célunk az expón: Minél több egyéni és csoportos ajánlatkérés rögzítése. Célunk, hogy új 
utasokra találjunk, hogy új érdeklődőt iratkozzanak fel hírlevelünkre, hogy 
minél több kérdésre teljeskörű választ tudjunk adni. 

 

 

 

 

„Nyugat-Afrika és különleges afrikai utazások”, az Utazz 

Afrikába Utazási Iroda standján. 

Bemutatkozik Algéria, Szenegál, Etiópia, Madagaszkár és Nosy 

Be, de számos egyéb úticélról is lehet kérdezni Afrika-

szakértőnket.   

Elérhetőség:  www.utazzafrikaba.hu / info@utazzafrikaba.hu 

Szolgáltatások: Szilveszter Szenegálban, mely irodánk legnépszerűbb útja, és névjegye is 
egyben. 2014 óta minden évben megszervezzük sikerutunkat.  Tavaszi és 
őszi szünet Szenegálban, Nyugat-Afrika egyik legbiztonságosabb és 
legvendégszeretőbb országában. Észak-Madagaszkár és Nosy Be nyáron, 
Meskel Fesztivál Etiópiában szeptemberben.  

Tevékenységek: Az Utazz Afrikába alapítója, Magyarország Tiszteletbeli Külgazdasági 
Tanácsosa Szenegálban, Szilasi Ildikó várja az érdeklődőket a standrészen, 
hogy elsősorban Szenegálról és a fent felsorolt utazási lehetőségekről adjon 
tájékoztatást.  Csütörtökön 14-18 óráig pedig Horváth László, az etióp utak 
csoportkísérője is jelen lesz.  

Activities in Africa:  Fixed date cultural tours at least three times a year with Hungarian guiding 
(Spring and Autumn Break, New Years Eve). Tours to Madagascar and Nosy 
Be Island and several exciting destinations. You may ask Ildikó Szilasi Africa-
expert about these travel opportunities. László, our Ethiopia representative 
will be present Thursday afternoon at the booth. 

Érintett országok:  Algéria, Szenegál, Etiópia, Madagaszkár és Nosy Be sziget, és még sok 
izgalmas desztináció. 

Kit keresünk? Új utasokat, ajánlatkérőket, érdeklődőket, akik nyitottak Szenegál és a 
felsorolt desztinációk megismerésére. 

Célunk az expón:  Hogy bemutassuk Szenegált, turisztikai és kulturális értékeit. Továbbá, hogy 
a többi ország utazási lehetőségei iránti kérdésekre válaszoljunk.  

http://www.utazzafrikaba.hu/
mailto:info@utazzafrikaba.hu


 
 

 

 

 

Afrika Galéria és Bazár 

11. kerület Budapest, Zenta u. 5. (csak előzetes bejelentkezés 

alapján) 

info@afrikaexpo.hu  

 

Afrika Galéria facebook oldal 

Termékek: Afrikai maszkok, lakberendezési és ruházati termékek, 
ajándéktárgyak és ékszerek kereskedelme. 

Tevékenységek: Régi és újabb rituális és dekorációs célú maszkok és szobrok. 
Maszáj és nyugat-afrikai ékszerek, zanzibári tunikák, madagaszkári 
táskák és lakberendezési termékek. Szerencsehozó kauri-csigás 
kulcstartók, szőttesek, szenegáli homokfestmények. Férfi ruházati 
termékek, gyerek ajándéktárgyak.  

Activities:  Unique, hand-made articrafts, jewelries, clothes, masks and statues 
from Africa. Unique gifts directly from the African producers.  

Érintett ország: Afrika számos országa. 

Kit keresünk? Vásárlókat, akik helyszínen, a bazárban vásárolnak tőlünk. Az 
expóra kedvezményekkel és különleges árukészlettel készülünk! 

Célunk az Afrika Expón: Megismertetni Afrika művészetét a látogatókkal. Minél többeknek 
bemutatni árukészletünket. 
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 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/ 

Mottó: Esély és Jövő Otthon!                  Creating Future at Home! 

(oktatás, képzés, fejlesztés)         (education, training, development) 

Tevékenységek: Maliban, Szenegálban és Ghánában dolgozunk 2016 óta. Eredményeink: 

Gyerektámogatás: 216 gyermekszámára oktatás biztosítása. Nem pénzt 

osztunk: tandíjat fizetünk jó bizonyítványért, fejlődésért cserébe. 

- Iskolát, IT- és könyvtártermet építettünk Maliban és Ghánában.  
- Iskolán kívüli foglalkozásokat szervezünk.  
- (1)Szexuális felvilágosítás és személyes higiénia és (2) mosható egészségügyi 

betétek készítésének, menstruációs naptár használatának tanítása. 
- Szakmát adó és felnőttoktatási programok helyi szervezetekkel 

együttműködve Maliban és Szenegálban (varróiskola, pékiskola, napelemes 
malom) 

Iskolai környezetvédelemi oktatás  

Activities in Africa: We have been working in Mali, Senegal and Ghana since 2016. Our results: 

Child support: Ensure education for 216 children. We do not distribute 

money; we pay tuition in exchange for good results and development. 

- We build/built a school, IT and library room in Mali and Ghana. 

- We organize extracurricular activities. 

- Education of (1) Sexual and personal hygiene (2) the use of washable 

sanitary napkins and the period calendar. 

- Vocational and adult education programs in cooperation with local 

organizations in Mali and Senegal (sewing school, bakery, solar mill) 

- Environmental education in schools 

Érintett országok: Ghána, Mali, Szenegál 

Kit keresünk? Önkéntesek, szponzorok, támogatók 

Célunk az Afrika Expón: Kiváló, színvonalas fórum az Afrikában dolgozó szervezetek megismerésére, 
jövőbeli együttműködési lehetőségek kialakítására, valamint az alapítvány 
tevékenységének nagyközönséggel történő megismertetésére és 
népszerűsítésére, önkéntesek toborzására. 

mailto:info@afrikamaskent.hu
http://www.afrikamaskent.hu/
https://www.facebook.com/afrikamaskent/


 
 

 

 Afrika Sztorik Afrika Vadvilágáért Egyesület  

1064 Budapest Vörösmarty utca 67. VII. 

info@afrikasztorik.hu  

www.afrikasztorik.hu  

https://www.facebook.com/afrikasztorik 

Termékek, mottó: Vadvilág nélkül nincs egészséges egyensúly; Vadvilágvédelem, Ember és vadvilág 
kapcsolata; Ember és elefánt konfliktus kezelése, enyhítése, Ranger képzés 

Tevékenységek, célok 
Afrikában:  

Célok: Értékes kulturális programok, előadások szervezése karitatív céllal. 

Adománygyűjtés a kenyai és dél-afrikai parkőröknek (különösen a női őröknek), 

hogy kiküszöböljük azokat a problémákat, amelyek a felszerelések hiányából, azok 

rossz minőségéből vagy kopottságából adódnak, amik akadályozzák vagy 

akadályoznák a munkavégzést.  

A kenyai gyerekek támogatása Samburuban (zöld oktatás és zöld tanterem, Young 

Ranger Club)  

Eredmények: Lányok támogatása (akik a jövőben rangerek szeretnének lenni); 

alternatív megoldások elefánt - ember konfliktus kezelésére a kenyai Samburu 

általános iskolában, melyet támogatunk, vadvilágismeret oktatás segítése, 

oktatási segédanyagok készítése, kiszállítása. 

Támogassa a potenciális felnőtteket, hogy őrré váljanak! 

Activities in Africa: Goals: Organizing valuable cultural programs and lectures for charitable purposes 

Raising donations for Kenyan and South African rangers (especially woman 

rangers) in order to eliminate any problems arising from the lack, poor quality or 

worn condition of equipment that would prevent them from, or obstruct them in, 

working. Support kids in Kenya in Samburu (green study and green classroom)  

Achievements: Supporting girls (who want to be rangers in the future); alternative 

solutions for dealing with the elephant-human conflict in the Samburu primary 

school in Kenya, which we support, helping with wildlife education, preparation 

and delivery of educational aids. 

Érintett országok: Kenya, Dél-afrikai Köztársaság.  

Kit keresünk? Állatorvosok, biológusok, zoológusok - állatvédők, állatgondozók. 

Természetesen bárki tud segíteni bennünket a munkánkban önkéntesként, aki 

szeretne tenni valamit Kelet-Afrika (elsősorban Kenya) vadvilágának megóvása 

érdekében önkéntesként. 

mailto:info@afrikasztorik.hu
http://www.afrikasztorik.hu/
https://www.facebook.com/afrikasztorik


 
 

Célunk az Afrika Expón: Szeretnénk bemutatni nagy közönség előtt Kenyában megkezdett Wildlife 

Education programunkat, melynek különlegessége, hogy Egyesületünk nem 

csupán általános oktatásban segít kenyai diákokat, hanem tudatosan, Kenya 

szempontjából oly fontos vadvilágra fókuszálva. A diákoknak komplex tudást 

szeretnénk átadni, hogy átlássák egyes dolgok összefüggéseit. Szeretnénk 

támogatókat, szakembereket megnyerni, akik támogathatják a munkánkat. 

Szeretnénk minél több magyar szervezet munkáját is megismerni előadásaik, 

standjaik megtekintése során. 

 

 

Afrikatextil Kft.  

6795 Bordány, Béke dűlő 56- 

eckerszilvia@gmail.com, afrikatextil@gmail.com  

www.afrikatextil.hu  

www.facebook.com/afrikatextil  

Mottónk: A színeket hozzuk el Neked! 

Célok, programok 
Afrikában: 

Az Afrika Másként Alapítvány önkénteseket, támogatójaként ismertem meg az 
afrikai vásznakat, a kultúrát,az ottani emberek életét.  
Célom,hogy itt Magyarországon is egyre többen megismerjék ezt a színes 
földrészt és a kézművességen keresztül összekössük az emberek lelkét. 

Activities in Africa: 
As a volunteer and supporter of the Africa Another Way Foundation, I got to know 
African canvases, culture, and the lives of the people there. I would like more and 
more people here in Hungary to get to know this colorful part of the country and 
connect people's souls through handicrafts. 

Érintett országok: Elefántcsontpart. 

Kit keresünk? Kézművesek, alkotók, készítők, viszonteladók, felhasználók. 

Célunk az Afrika Expón: Fiatal cégként szeretnénk bemutatkozni.  
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 Afrikáért Alapítvány 

1145 Bp., Törökőr u. 62. 

afrikaert@afrikaert.hu  

www.afrikaert.hu  

https://www.facebook.com/Afrikaert/  

Mottónk: „Segíteni kiváltság!” 

Célok, programok 
Afrikában: 

Afrika felemelkedésének támogatása tanult generációk felnevelésén és Afrika 
ügyének aktív képviseletén keresztül. Segélyezés helyett fejlesztés. Passzivitás 
helyett aktivitás. Függőség helyett önállóság. 

Activities in Africa: A 20 éves Afrikáért Alapítvány rászoruló afrikai emberek, elsősorban gyermekek 
és nők számára nyújt oktatási, szociális és egészségügyi ellátást. Ennek keretében 
tartja fenn a Kongói Demokratikus Köztársaságban a College Othniel Óvodát és 
Általános- és Középiskolát, a La Providence Árvaházat és a Bethesda Plusz 
Rendelőt, illetve számos iskolát és egészségügyi intézményt támogat. 
Magyarországon kulturális programok formájában mutatja be az afrikai kultúrát. 
Különleges programunk a Humanitárius turizmus, amely ötvözi az egzotikus 
nyaralás és a humanitárius misszió elemeit. 

Érintett országok: Kongói Demokratikus Köztársaság, Tanzánia 

Kit keresünk? Adományozókat, akik főként magánemberek, és együttműködő partnereket, akik 
általánosságban for profit és non profit szervezetek. 

Célunk az Afrika Expón: Szeretnénk bemutatni tevékenységünket és eredményeinket az érdeklődő 

magánszemélyek számára és elmélyíteni kapcsolatunkat az Afrikában 

tevékenykedő cégekkel és szervezetekkel. 
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Ballet Camara Társulat, Szenegál 

Elérhetőség:  0036202821147 

E-mail: balletsorycamara@gmail.com 

Website: www.balletcamara.com 

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

Szolgáltatások:  Afrikai, profi tánc és dob show. Djembe dob és afrikai tánc tanítás. 

Csapatépítő tréningek, gyerekprogramok.  

Tevékenység:  A Ballet Camara tánc -és dob showkra, fesztiválokra, karneváli 
felvonulásokra szerződtethető.  A produkciók során rendkívül látványos 
öltözetekben több 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 szinte 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. 

Activities:  Ballet Camara from Senegal is a professional group composed of selected 
outstanding musicians and dancers. They provide 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 two times 
award winner dancer Abdoul Camara who teaches African dances and 
djembe drumming in Hungary, as well. 

Képviselt országok:  Guinea, Szenegál 

Kit keresünk? Kulturális rendezvényszervezőket, cégeket, fesztivál-szervezőket, akik 

szerződtetnék profi csoportunkat fellépésekre.  

Célunk az Afrika Expón: Hogy jó hangulatot teremtsünk, és megmutassuk az afrikai szellemi 

kulturális hagyományokban rejlő maradandó értékeket. Új diákokat 

találjuk afrikai tánc- és dob óráinkra. 
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Fellépő/ Kulturális Partner 

Budapest Kizomba Connection  

E-mail: kizombabudapest@gmail.com 

Website: www.beBKC.com 

Facebook: www.facebook.com/BudapestKizombaConnection 

Tevékenység: 2011 óta terjesztjük Magyarországon a Kizomba táncot és az angolai 

kultúrát táncworkshopokon, táncesteken. Nemzetközi tánc és kulturális 

fesztivált is szervezünk minden évben, idén már 11. alkalommal. Célunk, 

hogy a lehető legtöbb emberrel megismertessük ezt a csodálatos kultúrát, 

a lehető legautentikusabb formában. 

Activities:  We have been promoting Kizomba and Angolan culture in Hungary since 

2011 in the frame of our dance workshops, parties. We organize an 

annual international dance and cultural festival as well, since 11 years. 

Our mission is to spread this beautiful culture in the most authentic way 

possible. 

Képviselt országok: Angola, Zöld-foki Köztársaság, Sao Tomé és Príncipe, Mozambik, Bissau – 

Guinea 

Kit keresünk? Tánc és zene iránt érdeklődőket.  

Célunk az Afrika expón: Minden alkalmat megragadunk a Kizomba megismertetésére olyan 

közönséggel, akik amúgy nem találkoznának vele. 
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Cristin’s Art 

E-mail: cristinsart@gmail.com 

Website: www.cristinsart.com 

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

Termékek, szolgáltatások: Táskák, afrikai textilből készített kézművesipari termékek árusítása. 

Céljaink, kapcsolódás 

Afrikához:  

Célom, hogy az eredeti afrikai textilekből készült táskáimmal minél 

közelebb hozzam vásárlóimhoz Afrika varázsát, hangulatát, megismerjék 

általa Afrika csodáit és színt vigyek a szürke hétköznapokba! 

Goals, relation with Africa:  I would like to bring Africa closer to the costumers by selling my unique 

design bags made of African colorful textiles.  

Képviselt ország:  Elefántcsontpart 

Kit keresünk? Viszonteladókat, akik szívesen árusítanák üzletükben a táskáimat, illetve 

magánszemélyeket, akik keresik az egyedi, afrikai anyagokból készült 

termékeket. 

Célunk az Afrika Expón: Imádom Afrikát, minden érdekel, ami az országgal kapcsolatos és szívesen 

ismerkednék olyan emberekkel, szervezetekkel, akik szintén szívükön 

viselik Afrika sorsát! 
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 Ethicoffee kft. 

1024 Budapest Keleti Károly u 48. fszt. 

benjamin.lemma@ethioffee.hu 

www.ethicoffee.hu  

https://www.facebook.com/ethicoffee  

Mottó: Az etióp kávét, kávékultúrát, farmokat illetve a történelmét népszerűsítjük. 

Célok, programok 
Afrikában: 

Etiópia minden zamatát és kávé különlegességét hozza el nekünk 
az Ethicoffee. Alapítója Lemma Benjamin, aki Magyarországon született és 
etióp felmenőinek köszönhetően híd és kapocs a két kultúra között. 

Activities in Africa: Ethicoffee brings us all the flavors and coffee specialties of Ethiopia. Its 
founder is Benjamin Lemma, who was born in Hungary and thanks to his 
Ethiopian heritage, is a bridge and link between the two cultures. 

Érintett ország: Etiópia 

Kit keresünk? Kávé kedvelőket, gasztro és kulturálisan nyitott embereket, Afrika kedvelőket 

Célunk az Afrika Expón: Szeretnénk támogatni ezt a csodás expo-t, mint múltévben és minél 
szélesebb körben bemutatni az etióp kávék sokszínűségét és az etióp 
kultúrát. 
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Ethiopian Airlines- Kiemelt támogató 

ethiopian.hungary@aviareps.com 

https://www.ethiopianairlines.com/aa/book/trip/flight  

https://www.facebook.com/EthiopianAirlines 

Célok,programok 
Afrikában: 

Az 1945-ben alapított Ethiopian Airlines Afrika és az Indiai-óceán térségének 
vezető légitársasága. A cég 2017-ben nyerte el a Skytrax négy csillagos 
minősítését, de emellett minden évben számos díjjal és elismeréssel 
büszkélkedhet. Többek között több éve folyamatosan a Afrika legjobb 
légitársaságának választja a Skytrax. Nem is csoda, hiszen az Ethiopian Airlines 
útvonalhálózatában és utasforgalmában is a legnagyobb és a 
legdinamikusabban 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, és 5 kontinens 
130 célállomására repül. A járvány éveit is nyereséggel tudta zárni, ahogy az azt 
megelőző éveket is. Az Ethiopian a Star Alliance légiszövetség tagja, amit 2022-
ben az év légiszövetségének választottak. A magyar utazók számára a Becsből 
induló járatai a legkedveltebbek, de Budapestről is van lehetőség ráhordó 
járatokkal és plusz átszállással Európában.   

Activities in Africa: Ethiopian Airlines is Africa’s award winner, leading airline. It offers great 
connections via Addis Abeba to several African and Indian-ocean destinations 
from Budapest and Vienna. 

Érintett országok: Afrika és az Indiai-óceániai térség számos országa. 

Kit keresünk? Új utasokat.  

Célunk az Afrika Expón: Hogy bemutassuk légitársaságunkat új, Afrikát és az utazásokat kedvelő 
célközönségnek. 

mailto:ethiopian.hungary@aviareps.com
https://www.ethiopianairlines.com/aa/book/trip/flight
https://www.facebook.com/EthiopianAirlines


 
 

 

 

Etiópiai Tiszteletbeli Konzulátus Budapesten 

1142 Budapest, Dorozsmai utca 203- 209. 

mamogrum@gmail.com 

 

 

Mottó: Etiópia kulturális, kereskedelmi és gazdasági lehetőségeinek népszerűsítése 
Magyarországon.  

Tevékenységek: A budapesti Tiszteletbeli Konzulátus hiteles és részletes segítséget és 
információt nyújt az etióp üzleti lehetőségek iránt érdeklődők részére.  

Activities: Our consulates primary goal is to share knowledge and information on 
Ethiopia’s business opportunities.  

Érintett ország: Etiópia.  

Kit keresünk? Üzleti partnereket, akik segítenének az etióp termékek magyarországi piacon 
történő értékesítésében. 

Célunk az Afrika Expón: Azért, hogy partnerre találjunk termékeink számára, illetve, hogy 
népszerűsítsük országunkat és termékeinket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Etiópia stand- Etióp kiállítók 

 

Tevékenységek: Etióp kiállítóink különböző szektorokban érdekeltek. Például kereskedelem, 
kávé, bőrdíszműves termékek, és kézműves termékek. 

Kiállítók: 

Azeb General Trading 
Belay Import Export 
Elshaday Teshome Yoseg 
Ethioairs Trade and Investment 
Gmark Trading Plc 
Jambo Cleaning Service 
Seyum Import Export, Etiópia 

Activities: Exhibitors from Ethiopia represent various sectors such as commerce, coffee, 
leather products and artifacts.  

Érintett ország: Etiópia 

Kit keresünk? Az etióp kereskedelmi és üzleti lehetőségekre nyitott közönséget, és 
vásárlókat. 

Célunk az Afrika Expón: Népszerűsíteni a magyar-etióp kereskedelmi kapcsolatokban rejlő 
lehetőségeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Érted Teszem Alapítvány  

2141 Csömör , Vadvirág 5 

info@idoit4youfoundation.com 

www.idoit4youfoundation.com 

idoit4youfoundation 

Mottó: Segíteni szívvel és ésszel. 

Célok, programok 
Afrikában: 

Alapítványunk elnöke 2018 óta önkénteskedik Afrikában. Kezdetben a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban, majd Kenyában tevékenykedett. Mindkét 
afrikai országban gyermektámogatás programot bonyolítunk. Kenyában pedig 
sikeresen befejeződött kútfúrás projektünk is.  

Activities in Africa: The President of the foundation has been volunteering since 2018 in the 
Democratic Republic of the Congo and in Kenya. In both countries the 
organization runs a children sponsorship project. They have jus recently 
fulfilled a water drilling project as well.  

Érintett ország: Kongói Demokratikus Köztársaság, Kenya 

Kit keresünk? Közönséget, akit érdekel Afrika. 

Célunk az Afrika Expón: Alapítványunk bemutatása szélesebb körben. 
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Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. – A 11. Afrika 
Expo ünnepélyes megnyitó és Szakmai Program 
támogatója 

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 

hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu 

https://hungaryhelps.gov.hu/hungary-helps-ugynokseg-v2/ 

https://www.facebook.com/hungaryhelpsprogram/ 

Mottó: Közvetlen és helyben történő segítségnyújtás Magyarország 
kétoldalú nemzetközi humanitárius és fejlesztési tevékenységét 
magába foglaló kormányzati keretprogramjának égisze alatt, az 
Afrika Expón kiállító számos segélyszervezettel partnerségben. 

Célok, programok Afrikában: Magyarország humanitárius segítségnyújtásának célja az ENSZ által 
elfogadott humanitárius alapelvek és az Agenda 2030 keretrendszer 
fenntartható fejlődési céljait szolgáló humanitárius tevékenység 
egységes keretbe foglalása, Magyarország nemzetközi 
segélyezésének hatékonyságnövelése, a humanitárius katasztrófák 
által okozott válságok megelőzését és kezelését célzó nemzetközi 
beavatkozások körébe való magyar bekapcsolódás elősegítése és 
hazánk „donor” országként való elismertségének növelése. 

Activities in Africa: Acting as the Hungarian Government’s international humanitarian 
aid program, our aim is to develop Hungary’s donor ship 
mechanisms in line with the internationally recognized humanitarian 
principles and the Sustainable Development Goals adopted by the 
UN Agenda 2030. We are to increase the effectiveness of Hungary's 
international humanitarian aid and help Hungary’s integration to the 
traditional donor group of countries. 

Érintett országok: 18 Afrikai országban vagyunk jelen: Szudán, Szomália, Etiópia, Kenya, 
Uganda, Tanzánia, Madagaszkár, Mozambik, Dél-Afrikai Köztársaság, 
Zambia, Kongói Demokratikus Köztársaság, Ghána, Togo, Nigéria, 
Szenegál, Mali és Mauritánia 
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 Közel Afrikához Alapítvány 

Budapest, 1124 Kiss János altábornagy utca 55-59/C 

andreamorris@kozelafrikahoz.hu  

www.kozelafrikahoz.hu / www.closetoafrica.eu 

https://www.facebook.com/kozelafrikahoz 

Mottó: Megismerni, megérteni, segíteni 

Célok, programok Afrikában: Gyermekeket segítünk iskolai oktatáshoz Afrikában. Jelenleg Maliban és 
Ruandában dolgozunk, de nyitottak vagyunk más országokra is. Helyi 
aktivistákon keresztül alapítványunk aktívan részt vesz az FGM (női 
nemiszerv csonkítás) és a nők elleni erőszak leküzdéséért folyó 
küzdelemben. Eredményeink: négy partneriskola fejlesztése, 170 gyermek 
tanulása, 6 ösztöndíjas egyetemi tanulmányainak finanszírozása 
szülőföldjükön a Hungary Helps által, a Stipendium Hungaricum 
kiterjesztése Malira. Magyarországon: előadások tartása, kulturális 
programok szervezése, design egy csipetnyi Afrikával (Hint of Africa). 

Activities in Africa: We provide basic education for children through our local partner schools 

in Africa. Currently we work in Mali and Rwanda but we are open to any 

country. Through local activists, our foundation is engaged in the fight 

against Female Genital Mutilation and the Gender Base Violance.  

Results: 4 partner schools, 170 children in school, 6 university students 

studying in their home country financed by Hungary Helps and that the 

Stipendium Hungaricum scholarship has been enlarged to involve Mali. 

In Hungary we do presentations, we organise cultural events, we do 

design with a ’Hint of Africa.’ 

Érintett országok: Mali, Ruanda. 

Kit keresünk? Céges támogatókat programjainkhoz (CSR), magántámogatókat, 

önkénteseket. 

Célunk az Afrika Expón: Tevékenységünk bemutatása új közönségnek. 
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 Kultúrafrika Alapítvány 

2049 Diósd Hunyadi u. 2.  

www.afrikaexpo.hu  

info@afrikaexpo.hu  

 

Mottó: Ha nem tartjuk célzottan életben Afrika évszázadokra visszanyúló szellemi 
kulturális hagyományait, a gyorsan modernizálódó mai, modern Afrikában 
számos hagyomány rövid időn belül el fog tűnni, feledésbe vész. 

Célok, programok Afrikában: 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. 

Activities in Africa: We do cultural development projects in Africa, namely in Senegal, West- 
Africa. We support young artists, 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.) 

Érintett országok: Tanzánia (Mafia-sziget), Szenegál 

Kit keresünk? Partnereket, önkénteseket, támogatókat. 

Célunk az Afrika Expón: Az Expó társszervezőiként elsősorban az Expo sikeres lebonyolítása.  
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Rózsabogár – Stílustanácsadó és ruházati partner 

 

rozsabogar.ruhak@gmail.com 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100049489011092 

 

 

Tevékenységek: A Rózsabogár egy induló, feltörekvő márka. Misszió: A színes, egyedi 
ruhákban kifejezhetjük stílusunkat, kreativitásunkat, szenvedélyünket, 
erősítjük önbizalmunkat, kitűnhetünk a tömegből. Minden nőt arra 
bíztatunk, hogy merjen színes, mintás ruhákba öltözni, ezzel kiemelve 
személyiségét, egyediségét. Ehhez készítjük egyedi, egy darabos női 
ruháinkat eredeti afrikai textilekből. Egy évben két kollekció készül, ami a 
bemutató után értékesítésre kerül. Ezen kívül méretre is varrunk a 
megrendelő igényei szerint. Híd a kultúrák között a divaton keresztül: 
tradicionális afrikai textilek, európai szabásvonalak, fazonok. Hisszük és 
valljuk, hogy a fenntarthatóság a kevesebb, de minőségibb termékeken 
keresztül meg tud valósulni. Rózsabogár a szenvedélyesen színes márka! 
Mert csak a bátrak lehetnek eredetiek! 

Activities:  We prepare cloth and fashion products from African textiles. We encourage 
women to wear colorful African prints. We do unique, tailor-made peaces 
for our clients. We provided dresses for the Director of the Expo, so she can 
wear it each day at the expo’s venue. 

Kit keresünk? Vásárlókat. 

Célunk az Afrika Expón: A főszervező „felöltöztetésével” márkánk és az afrikai nőies és színes 
viseletek népszerűsítése. 
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 Taita Alapítvány Afrikai Gyermekekért 

1011 Budapest Hunyadi J. út 22. 

koordinator@taita.info  

http://www.taita.info 

https://www.facebook.com/Taita-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny-
169212859325/ 

Mottó: Adományokért cserébe kenyai ajándéktárgyakat, illetve önkéntesek által 

készített termékeket adunk, amivel a Szent József Gyermekotthon kis lakóit 

lehet támogatni. Emellett lehetőség van az árva gyermekek “támogató 

szülőjévé” válni. Szervezeti filozófiánk: „ha sok kicsi ember sok kicsi helyen 

sok kicsi jót tesz, megváltozik a világ”. 

Célok, programok Afrikában: Alapítványunk 2006 óta támogatja a kenyai Burában található Szent József 
Árvaházat: megszervezzük a gyermekek oktatását, valamint segítjük az 
útjukat egészen a felnőtté válásig. Az árvaház támogatásán keresztül esélyt 
biztosítunk az ott élő több, mint 30 gyermeknek a boldogulásra. Célunk, 
hogy segítsünk az éhezés, a mindennapi nehézségek és a szülők hiánya 
okozta fájdalom enyhítésében, illetve, hogy megteremtsük a lehetőséget a 
tanulásra, az egészséges életre, a változatosabb étkezésre és a játékra is. 

Activities in Africa: Our foundation has been supporting the Saint Joseph’s Orphanage in Bura, 

Kenya, since 2006. We coordinate the children’s education as well as guide 

them along the road of becoming an adult. As a local saying has it, "If many 

little people at many little places 

do many bits of good, the world will change." We also believe in this 

because during the time we spent in Kenya, we realized that although we 

can’t change the whole world, we can help the people with whom we live 

for a period of time. 

Érintett ország: Afrika – Kenya 

Kit keres? Jövőbeli támogatókat és önkénteseket, Kenya és az árvaház támogatása 
iránt érdeklődőket. 

Célja az Afrika Expón: Célunk a részvétellel, hogy alapítványunk tevékenységét megismertessük új 
érdeklődőkkel, találkozási lehetőséget biztosítsunk a meglévő 
támogatóinknak és más, Afrikához kötődő szervezeteknek. 
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TÁMOGATÓK ÉS PARTNEREK 

 

 
  
 
 
 
 

 

Wubshet Import Export 

Addisz-Abeba, Etiópia 

wubshet24@gmail.com 
 

Szolgáltatások: Etióp bőr és textil termékek, szuvenír tárgyak, kézművesipari 
termékek kereskedelme.  

Tevékenységek: Export-import cég. Bőr és kulturális termékek exportjával, és 
nemzetközi kereskedelemmel foglalkozik. 

Activities:  We export cultural goods and leather products. We are interested 
in building partnerships and enlarge networks in international 
trade. 

Kit keresünk?  Etiópiában készült bőr és textil termékek számára vásárlókat.  

Célunk az Afrika Expón: Kapcsolatépítési céllal veszünk részt a kiállításon. 

mailto:wubshet24@gmail.com
http://www.utazzafrikaba.hu/
https://hungaryhelps.gov.hu/
https://www.repjegy.hu/legitarsasagok/ethiopian-airlines
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