
Budatranspack, Printexpo, Promotion szakkiállítás 
a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban

Már csak néhány nap van hátra a nyomda-
ipar, a csomagolóipar és a logisztika legje-
lentősebb hazai találkozójáig!

2009. szeptember 22–25. között rendezi meg
a HUNGEXPO Zrt. a BUDATRANSPACK Nem-
zetközi csomagolási és anyagmozgatási szakki-
állítást, a PRINTEXPO Nemzetközi nyomdaipa-
ri szakkiállítást és a PROMOTION marketing
és kommunikációs kiállítást a HUNGEXPO Bu-
dapesti Vásárközpont területén.

Három, egymással szoros kölcsönhatásban
lévő ágazat: a nyomdaipar, a csomagolóipar és
a logisztika, valamint a marketing-kommuni-
kációs cégek képviselői mutathatják meg ma-
gukat a szakmai és a nagyközönségnek. 

Idén először társrendezvény lesz az AUTO-
TECHNIKA – AUTÓDIGA Nemzetközi jármű-
ipari szakkiállítás és Autófenntartó ipari szak-
kiállítás is.

A 4 kiállításon összesen 8 ország 250 kiállító-
ja várja az üzleti partnereket, érdeklődőket, kö-
zel 8000 m2 kiállítási területen. (Kiállító orszá-
gok: Ausztria, Csehország, Dubai, Németország,
Lengyelország, Litvánia, Románia, Szlovákia.)

A hagyományokhoz híven idén is magas
színvonalú konferenciák, szakmai programok
kísérik a Printexpót.

Szeptember 23.
w Müller Martini – Deutsche Leasing Hun-

gária konferencia „G” pavilon konferen-
ciaterem

w PRO TYPOGRAPHIA 2009 díjátadás
Nyomda- és Papíripari Szövetség standja: 
„A” pavilon 211/C 

Állandó programok
w Szaksajtó stand: „A” pavilon 210/C2

Könyvkötők Országos Ipartestületének be-
mutatója „A” pavilon 210/C
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w Printexpo Pódium – szakmai előadások
„A” pavilon 210/C

w PRO TYPOGRAPHIA díjazott termékek be-
mutatója
„A” pavilon 211/C
Nemcsak a Printexpo várja érdekes előadások -

kal, bemutatókkal a közönséget. A PROMO-
TION és a BUDATRANSPACK kiállítást is szá-
mos rendhagyó esemény kíséri majd, melyek
mindenkinek segítségére lehetnek a jelenlegi
kommunikációs és csomagolási vagy logisz ti -
kai megoldások feltérképezésében!

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Helyszín: „A” pavilon és szabadterület
Nyitva tartás: 2009. szeptember 22–25.

K–CS: 10.00–18.00 óráig, 
Péntek: 10.00–17.00 óráig

Megközelítés: 
w 2-es metróval az Örs vezér térig, onnan az

Expo-járattal,

w 37-es villamossal a Blaha Lujza tértől, 
a Népszínház utcából,

w Személygépkocsival a belváros felől, 
a Kerepesi útról.

Bejárat: I., III. kapu, valamint az V. parkoló felől
Parkolás: látogatói parkoló a „P3” és „P5” jelű 

belső parkolóban, parkolási díj: 200 Ft/óra, 
600 Ft/4 óra, 800 Ft/nap

Belépőjegy: 2100 Ft
Katalógus: 1000 Ft

A tematikát, a konferenciák pontos programját,
a részletes kiállítói listát, illetve a további részle-
teket az érdeklődők megtalálják a kiállítások hon-
lapjain: www.budatranspack.hu, 
www.printexpo.hu, www.promotion.hu,
www.automobil.hungexpo.hu

Sikeres üzletkötéseket és szakmai tapaszta-
latokban gazdag kiállításlátogatást 
kívánnak minden kedves látogatónak 
a szervezők! 




