
 

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 
AZ AGRÁRMARKETING CENTRUM NONPROFIT KFT. (AMC) STANDJÁRA 

 

 FeHoVa, 25. FEGYVER, HORGÁSZAT, VADÁSZAT NEMZETKÖZI 
KIÁLLÍTÁS 

HUNGEXPO BUDAPESTI VÁSÁRKÖZPONT, 2018. FEBRUÁR 15-18. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Áttekintés 

A 2017. évi 24. FeHoVa-n a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont „A” (fegyver, vadászat) és „G” (horgászat) 
pavilonjában 19 ország 310 kiállítója vonultatta fel a rendezvény teljes tematikáját lefedő termékeit, szolgáltatásait. 
Régiónk legjelentősebb vadászati és horgászati rendezvényére összesen 47.000 látogató érkezett a világ minden 
tájáról. Az önálló rendezés eredményeként elmondható, hogy ezen látogatók kifejezetten a FeHoVa-ra voltak 
kíváncsiak. 2018-ban a kiállítás továbbra is önállóan jelenik meg a Budapesti Vásárközpontban.

 
 

Közösségi részvétel 
Az Agrármarketing Centrum idén közösségi megjelenést tervez 80 m2-es standon a kiállítás A pavilonjában. 
Egységstandokból álló kiállítói szigeten árubemutatásra, információszolgáltatásra és tárgyalások lebonyolításához 
nyújtunk lehetőséget. Célunk a magas minőséget képviselő, változatos termékek felvonultatása a standon. 
A kóstoltatás, árusítás megengedett, egy kivétellel: helyben fogyasztandó termékek árusítására nincs lehetőség, 
csak csomagolva lehet árusítani. A standon továbbá egy látványkonyha is vonzza majd a látogatókat, ahol egy 
ismert szakács, Sági Szilárd készít hagyományos és modern fogásokat. 
 
Miért érdemes kiállítóként részt venni? 
 

� Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. segítségével minimális ráfordítás mellett vehetnek részt ezen 
a nagyszabású rendezvényen. 

� Az önmagában is figyelemfelkeltő Agrármarketing Centrum - stand frekventált elhelyezésének, a 
Látványkonyhának, a számos vásárterületi reklám és megelőző PR munkának köszönhetően a látogatók 
biztosan felkeresik standunkat. 

� Fizetőképes látogatók fordulnak meg ezen a rendezvényen, akik vásárlási hajlandósága jelentős. 
 



 

A kép illusztráció. 

Részvételi díj: 95 000 Ft + ÁFA 

Tartalmazza: 
� a közösségi stand elveivel egyező, minden kiállító részére egységes méretű egységstandot, melynek a 

felszereltsége a következő: falak, szőnyeg, világítás, információs pult, bárszék, igény esetén polcos 
üvegvitrin, kör alakú tárgyalóasztal négy székkel, frízfelirat, dugalj, 3 kW áramfogyasztás, szemetes, 
fogas, közös raktár-és konyhahasználatot; 

� 2 db kiállítói bérletet; 
� 1 db parkoló bérletet; 
� regisztrációs és marketing díjat (mely a következőket tartalmazza a társkiállítók részére: korlátlan wifi 

használat, online katalógus alapbeiktatás, online kiállítói rendszerbe kerülés – saját adatokkal való 
feltöltés lehetősége, link a kiállító honlapjára, 1 db céglogó, 1 db márka (logó), 1 db újdonság (képpel) 
megjelenítésének lehetősége 3 tematikai csoportban; 

� teljes körű szervezést és koordinálást az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. felelős munkatársa által 
a kiállítás nyitása előtti szakaszban és a kiállítás üzemelése alatt a helyszínen is; 

� az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. különböző kommunikációs csatornáin keresztül (honlap, 
hírlevél, Facebook, sajtóközlemény) a kiállítási megjelenésről folyamatos tájékoztatást. 

Igény esetén rendelhető: 

� hűtővitrin: díja 20.000 Ft+ÁFA 

Nem tartalmazza: 

� a céges képviselő(k) utazási, áruszállítási költségeit, valamint a látványhűtő költségét 
 

Jelentkezési határidő: 2018. január 31. 
 

Jelentkezés módja: Jelentkezési lap visszaküldése  
 
Jelentkezésük csak visszaigazolás után tekinthető elfogadottnak.

Lukács Zsuzsa  
kiállításszervezési munkatárs   

Agrármarketing Centrum Np. Kft.  
Tel.: 0630/278-6632 
E-mail: lukacs.zsuzsa@amc.hu 


