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Kérjük, gondoljon a fenntarthatóságra, mielőtt kinyomtatná!
planetbudapest.hu

MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNEM A PLANET BUDAPEST 2021 FENNTARTHATÓSÁGI EXPÓN ÉS VILÁGTALÁLKOZÓN?
A Planet Budapest 2021 egy nagyszabású esemény, amelynek célja, hogy a szakkiállítók
számára új piaci lehetőségeket nyisson meg. A várhatóan több tízezer hazai és külföldi látogatóval zajló eseményen részt vesznek állam- és kormányfők, kormányzati tisztségviselők, a
tudományos, az üzleti és a finanszírozási világ meghatározó szereplői. Az esemény szervezői
három sikeres Budapesti Víz Világtalálkozót valósítottak meg 2013-ban, 2016-ban és 2019ben. Utóbbi alkalmával az 58 kiállító több mint 700 üzleti tárgyalást folytatott le az esemény
három napja alatt. A kiállítók körében végzett felmérés azt mutatta, hogy az üzleti hasznok
sokszorosan meghaladták a kiállítás költségeit. A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági
Expó és Világtalálkozó méretében és a felvonultatott ágazatok tekintetében is sokszorosan
meghaladja a Víz Világtalálkozókat.

A Budapesti Víz Világtalálkozó 2019 szakkiállítása

BÁRKI LEHET SZAKKIÁLLÍTÓ?
A szervezők a visegrádi országok fenntartható fejlődéshez hozzájáruló terméket és/vagy
szolgáltatást nyújtó vállalkozásainak kínálnak bemutatkozási lehetőséget. A kiállítói részvétel
azonban nem automatikus. A szervezők egy egyszerű online jelentkezési rendszer kitöltését és
kiértékelését követően választják ki az esemény célrendszerének leginkább megfelelő kiállítókat. A jelentkezés három kategóriában lehetséges: (1) startupok, (2) vállalatok, (3) felsőoktatási intézmények és szakmai szervezetek.
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ONLINE, VAGY FIZIKAILAG MEGVALÓSULÓ ESEMÉNYRŐL VAN SZÓ?
Az átoltottsági adatok alapján a szervezők eltökéltek egy fizikailag megvalósuló esemény
megrendezése iránt. Tekintettel arra, hogy a fenntarthatóság témakörében számos, hagyományosan megrendezésre kerülő szakmai rendezvény elmaradt, a Planet Budapest 2021
iránt a vártnál is fokozottabb érdeklődés tapasztalható. A bemutatkozási lehetőségek maximalizálása érdekében azonban a szervezők új eszközöket is alkalmaznak, amelyek révén a
kiállítók az online térben is bemutathatják termékeiket/szolgáltatásaikat.

HOGYAN TUDOK JELENTKEZNI?
A jelentkezési űrlap kitöltésének határideje: 2021. július 31. 23:59. A beérkezett jelentkezéseket a szervezők kiértékelik, majd az eredményről 2021. augusztus 15-ig e-mailben értesítik
a jelentkezőket. A Szakkiállításra történő jelentkezés csak az írásbeli jóváhagyást követően
tekinthető érvényesnek.
https://planetbudapest.hu/jelentkezes

MENNYIBE KERÜL A RÉSZVÉTEL?
•

A kiállítói díj a hat kiállítási napra, négyzetméterenként mindössze nettó 40.000 Ft.

•

A kiállítói díj a komplex kiállítói csomagon túl magában foglalja a szakmai felkészítés és
képzés díját is.

KI AZ ESEMÉNY SZERVEZŐJE?
A Planet Budapest 2021 szervezője a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Expó a HEPA
Magyar Exportfejlesztési Ügynökség társszervezésében valósul meg.
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színpad

tárgyalók
standok

„A” pavilon felülnézeti látványterve

MAGAMNAK KELL MEGTERVEZNEM ÉS MEGÉPÍTENEM A KIÁLLÍTÓI STANDOT?
A Fenntarthatósági Expó fontos célkitűzése, hogy a lehető legkisebb karbonlábnyommal kerüljön megvalósításra. Ennek érdekében, a szervezők mindenki számára egységesített megjelenésű, környezetbarát anyagokból készülő standot építenek fel. A kiállítók 6 méretű (9-90 m2)
standból választhatnak, a kiállítói díj a tervezés és az építés költségei mellett alapfelszereltséget is tartalmaz, amely igény szerint kiegészíthető.

A 90 m2-es stand látványterve
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STANDLÁTVÁNYTERVEK
1-es típusú standegység látványterve

2-es típusú standegység látványterve

3-as típusú standegység látványterve
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Négyzetméter alapján a részvételi díjban foglalt alapinstalláció
9 m2

18 m2

27 m2

36 m2

63 m2

90 m2

1 db polcozott
információs pult

2 db polcozott
információs pult

3 db polcozott
információs
pult

1 db bárszék

2 db bárszék

3 db bárszék

1 db polcozott szekrény (kb. 100*30*210 cm)

*

2,2 m2 zárható 3,8 m2 zárható 3,2 m2 zárható 6,5 m2 zárható 7,2 m2 zárható
raktárhelyiség, raktárhelyiség, raktárhelyiség, raktárhelyiség, raktárhelyiség,
polcozott
polcozott
polcozott
polcozott
polcozott
szekrénnyel
szekrénnyel
szekrénnyel
szekrénnyel
szekrénnyel
1 db tárgyalóasztal

2 db tárgyalóasztal

4 db szék

8 db szék

1 db szelektív szemetes

2 db szelektív szemetes

1 db 45 colos LCD

1 db 45 colos és
1 db 70 colos LCD

1 db tűzoltó készülék

*A 9 m -es standokhoz széfszolgáltatást nyújtunk.
2

6

JELENTKEZEM

A STANDOKHOZ TARTOZÓ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stand lefoglalása, építése, műszaki üzemeltetése, bontása,
újrahasznosított és környezetbarát alapanyagokból gyártott standok használata,
egységes standtervezés, standmegjelenés,
standardizált arculati megjelenés biztosítása,
standok alapberendezésének egyedi elhelyezése,
szőnyegezett terület, bútor biztosítása,
kiállítandó termékek elhelyezésének koordinálása,
kiállítói belépők biztosítása a résztvevőknek (standméret-kategóriánként),
részvételi lehetőség a Planet Budapest 2021 Világtalálkozójának programjain a
telítettség függvényében,
catering a „C” pavilonban,
zárható raktár biztosítása (18 m2 standmérettől),
áram és internetelérés (wifi) biztosítása,
tárgyalási lehetőség biztosítása a tárgyalók rendelkezésre állásának függvényében,
standvilágítás reflektorral, mennyezetről,
általános méretű közüzemi fogyasztás,
standok takarítása és fertőtlenítése a hatályos jogszabályoknak megfelelően,
egységes szerkezetű, online kiállítói katalógus (HU, EN) tervezése, készítése.

MILYEN LEHETŐSÉGEM LESZ ÜZLETI TÁRGYALÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA?
A kiállítók egy foglalási rendszeren keresztül 15 magas színvonalon berendezett tárgyalótermet is igénybe vehetnek az Expó területén. A kiállítókról összeállításra kerülő digitális katalógust minden Magyarországra utazó külföldi delegáció és résztvevő számára előzetesen
eljuttatjuk hazánk 132 külképviseletének bevonásával. A magas rangú külföldi delegációk
mellé a szervező Külgazdasági és Külügyminisztérium dedikált kapcsolattartókat is kijelöl,
akik szintén segíteni fogják az üzleti találkozók megszervezését, a releváns szakkiállítók felkeresését. Mindezek mellett a B2B találkozók előzetes tervezését a szervezők egy erre fejlesztett
speciális szoftver segítségével is előmozdítják.
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AZ EXPÓ MELLETT MÁS ESEMÉNYEK IS MEGRENDEZÉSRE KERÜLNEK?
A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó négy nagy eseménycsoportból áll.
A Világtalálkozó a fenntarthatóság témakörében szervezett kiemelt diplomáciai esemény,
amelyen a világ vezető politikai döntéshozói, a tudományos élet képviselői és nemzetközi
szervezetek magas rangú tisztségviselői, finanszírozási intézmények és vállalatok képviselői
vesznek részt.
A Your Planet közönségprogramjai keretében a rendezvényre kilátogató családok egy ismeretterjesztő élményközponton keresztül betekintést nyerhetnek a fenntartható jövő mindennapjaiba.
A Heroes of the Future ifjúsági élményprogram célkitűzése, hogy a 10-16 éves korosztály
figyelmét is felhívja a fenntartható életmód fontosságára.
Az Expó önálló programmal kerül megrendezésre, amely során neves előadók vitatják meg a
fenntartható fejlődés legidőszerűbb technológiai, finanszírozási és üzleti kérdéseit. A szervezők törekednek arra is, hogy a tematikus programok során minél nagyobb számban előadói
lehetőséget adjanak a kiállítóknak. Az Expó szakkiállítói szabadon látogathatják a Planet
Budapest 2021 további eseményeit is.

KI LÁTOGATHATJA MEG AZ EXPÓT?
Az Expót egy biztonsági átvilágítást követően bárki, előzetes regisztráció nélkül látogathatja.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Részletes információkért, valamint a jelentkezéshez szükséges egyéb dokumentumok
(Kiállítói Tájékoztató és Szolgáltatási kézikönyv, Hungexpo Üzemelési és Működési Szabályzat,
Hungexpo Covid kézikönyv, ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató) megismeréséhez kérjük látogasson el a https://planetbudapest.hu/jelentkezes weboldalra.
Esetlegesen felmerülő kérdésével forduljon bizalommal az Expó társszervezőjéhez,
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökséghez a planetexpo@hepa.hu email címen,
illetve a +36 1 922 2626 telefonszámon.
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A PLANET BUDAPEST 2021
AZ ALÁBBI NÉGY TEMATIKUS ESEMÉNYCSOPORT KÖRÉ ÉPÜL
A FENNTARTHATÓSÁG UNIVERZUMA
VILÁGTALÁLKOZÓ
Állam- és kormányfők, kormányzati döntéshozók,
nemzetközi szervezetek elismert szakértői,
valamint a tudományos és az üzleti világ képviselői
vitatják meg a fenntartható vízgazdálkodás, az
élelmiszertermelés, az okos várostervezés, a
hulladékgazdálkodás, az energia és a közlekedés
témaköreit. A Világtalálkozó célja, hogy
kézzelfogható, elérhető és költséghatékony
válaszokat adjon a fenntartható fejlődés terén
tapasztalható kihívásokra.

A TE BOLYGÓD
KÖZÖNSÉGPROGRAMOK
A FENNTARTHATÓSÁGRÓL
Az ismeretterjesztő élményközpont olyan
megoldásokat mutat be, amelyek során a
résztvevők átélhetik „a jövő mindennapjait”,
megtapasztalhatják, felfedezhetik, hogy milyen
lesz a jövő lakása, iskolája, városa, vagy éppen
azt, hogy milyen fenntartható forrásból származó
élelmiszereket fogyasztunk majd.

FEJLŐDÉS HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTEL
A JÖVŐ HŐSEI
FENNTARTHATÓSÁGI EXPÓ 2021. november 30. - december
IFJÚSÁGI
5. ÉLMÉNYPROGRAM
A
FENNTARTHATÓSÁGRÓL
Budapest, Hungexpo
A környezeti fenntarthatóságra nyitott vállalatok
és startupok részvételével megrendezendő Expó
célja, hogy az évszázadok tapasztalatait, tudását,
valamint a kihívásokra megoldást kínáló új
technológiákat, innovációkat együttesen mutassa
be. Az esemény emellett egyedülálló platformot
biztosít a kapcsolatépítésre és B2B találkozókra.

A rendezvény egyik kiemelt célkitűzése, hogy a
gyermekek és a fiatal korosztály figyelmét is
felhívja a fenntartható életmód fontosságára. Az
esemény olyan szabadidős programot kínál
az általános- és középiskolás diákcsoportok,
valamint a családok számára, amelyben az
ismeretterjesztés és a szórakoztató időtöltés kéz
a kézben járnak.

KAPCSOLAT

KÜLGAZDASÁGI
ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
A
Planet Budapest 2021
planetexpo@hepa.hu
Fenntarthatósági Expó és
Világtalálkozó
Lebonyolításáért
+36 1 922 2626
Felelős Kormánybiztos Titkársága
planetbudapest2021@mfa.gov.hu
2021. november 29. – december 5.
Budapest, Hungexpo
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÁTOGASSON EL AZ ESEMÉNY HONLAPJÁRA: WWW.PLANETBUDAPEST.HU
Újrahasznosított papírra nyomtatva.

