RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
23. MOSTARI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI VÁSÁR
(BOSZNIA-HERCEGOVINA, MOSTAR, 2020. MÁRCIUS 31. – ÁPRILIS 4.)

A 2020. március 31. és április 4. között megrendezésre kerülő 23. Mostari Nemzetközi Gazdasági
Vásár Partnerországa Magyarország lesz. Célunk, hogy méltóképpen és színvonalasan mutassuk be a
magyar gazdaság elmúlt időszakban elért eredményeit, továbbá, hogy minél több közvetlen üzleti
kapcsolat létesüljön a magyar vállalkozások és a bosznia-hercegovinai, illetve nyugat-balkáni térség
cégei között.
A Mostari Nemzetközi Vásár mostanra a régió egyik legjelentősebb és leglátogatottabb vásári
rendezvényéve nőtte ki magát, amit a kiállítók (tavaly több mint 30 országból 750 kiállító jelent meg)
és a látogatók (kb. 50 ezer fő) nagy száma is bizonyít. Bosznia-Hercegovina vezető politikusai mellett a
rendezvény rendszeres résztvevője Aleksandar Vučić szerb államfő, de az elmúlt években a kiállításon
megjelent Andrej Plenković horvát kormányfő, illetve Milo Ðukanović montenegrói és Kolinda GrabarKitarović horvát köztársasági elnök is. A kiállítás helyszíne, Mostar városa, Hercegovina központja,
igazából az ország 3 entitásának horvát vezetésű- és befolyású központja, gyakorlatilag az EU-hoz
legközelebb álló (úgy politikailag, mint fizetőképes kereslet szempontjából) területe.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium felkérésére a 2020-as magyar partnerország
megjelenést a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség szervezi, 500 m2-es belterületi standon és
500 m2 nagyságú külterületen biztosítunk kedvezményes kiállítási lehetőséget a magyar vállalkozások
számára. Az egységes arculattal felépített standon a közösségi kiállítók egységes árubemutatási
lehetőséget kapnak, ehhez céglogóval, frízfelirattal ellátott pultot, igény esetén vitrint, közös
tárgyalófelületet biztosítunk. A standon közös konyha, raktár szolgálja majd a zavartalan kóstoltatást.
Speciális igények, pl. plusz áramigény, saját LCD igény, stb. – a kiállítók részére kiszámlázásra kerülnek!
A résztvevőket a céges képviselő(k) kiutazási, valamint az áruszállítási költségek, továbbá a HEPA
Magyar Exportfejelsztési Ügynökség. felé fizetendő 50.000- Ft + ÁFA részvételi díj terheli.

Kérjük, amennyiben cégük részt kíván venni kiállítóként a 23. Mostari Nemzetközi Gazdasági Vásár
magyar nemzeti standjain, szíveskedjenek a csatolt jelentkezési lapot 2020. január 29-ig a
janosy.judit@hepa.hu e-mail címre visszaküldeni. A kiállítási megjelenéssel kapcsolatos további
kérdés esetén Csaplár Eszter kiállításszervező áll rendelkezésükre (csaplar.eszter@hepa.hu; 20/2377370).

