
 

 
   
A marketing illetve cégvezető figyelmébe ajánljuk 
   
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) egyik fontos feladata az exportösztönzés, amelyet kiállítási részvételek 
támogatásával valósít meg. Fontos célpiacnak tartja a „keleti országokat”, ahol a magyar vállalkozások sikerrel 
tudnának üzleti kapcsolatokat kiépíteni.  
 
Két nagy építőipari kiállítást is kiemelten támogat idén a HITA (www.hita.hu), az egyik Kuvaitban, a másik Szaúd-
Arábiában található. 
 
Mindkét kiállításon magyar közösségi standot üzemeltet a HITA, amelyre várjuk az érdeklődő cégeket. A magyar 
standon történő részvétel ingyenes, a standdal kapcsolatos költségeket a HITA fizeti (terület, standépítés, stand 
bútorok). A résztvevő cégeket a kiutazás és a szállás költsége terheli. 
 
Sajnos korlátozott számban van lehetőségünk cégeket befogadni, ezért várjuk mihamarabbi visszajelzésüket. A 
jelentkezéseket beérkezési sorrendben tudjuk regisztrálni. 
 
 
 

The Big 5 Show –  
Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 
Kuwait City 

 2013. Szeptember 16 - 18. 
 
Kuvait GDP-je éveken keresztül 20% körül mozgott, a válság éveiben visszaesett 6% körüli értékre az olajár 
csökkenése miatt. A kuvaiti Parlament 2010-ben elfogadott egy 104 milliárd USD-s gazdaságélénkítő csomagot, amely 
5 év alatt kerül elköltésre. A fejlesztési program célja, hogy csökkentse Kuvait olajbevételektől való függését, melynek 
hatására hatalmas építkezési hullám indult meg az országban. 

A kuvaiti parlament elfogadta azt a márciusi határozatot, amely szerint 2020-ig három új város építenek fel, 174.000 
lakó ingatlannal. A projekt volumene több milliárd dollár. Az aktuális építőipari híreket itt olvashatja el: 
http://www.big5kuwait.com/page.cfm/Link=83/nocache=15042013 

Tematika: 

- Építőanyagok; - Padlók, felületek; - Tető rendszerek; - Elektronika; - Biztonságtechnika; - Energia 
takarékosság; 
- Megújuló energia; - Tűzvédelem; - Homlokzati rendszerek és anyagok; - Ablakok, ajtók; - Hűtés – 
fűtéstechnika;  
- Szigetelő anyagok; - Belsőépítészet; - Burkolati kövek, csempe, szaniter áru; - Felújítás, újjáépítés;  
- Uszodatechnika, medencék, SPA, wellness; - Infrastruktúra; - Környezetbarát technológiák; - Szoftverek;  
- Szerszámok, gépek, berendezések  

 Résztvevők és szakmai látogatói kör:  

- építészek, - belsőépítészek, - termék-designerek, termékfejlesztők, - formatervezők, - építőipari vállalkozások,  
- projekt menedzserek, döntéshozók, - állami szervezetek, tisztségviselők, - sajtó munkatársai  

 Az ország fejlettségi szintjének valamint a folyamatos felújítási hullámnak köszönhetően ez az iparág töretlenül 
fejlődik, és importra szorul. 

A rendezvény magyar nyelvű leírása http://www.expogroup.hu/events/big5show.html, a hivatalos angol nyelvű oldal 



pedig itt található: http://www.big5kuwait.com/ 

   
A HITA egy komplett épített standot finanszíroz. Részvételi költség: ingyenes, a kiutazás költségei a 
kiállítókat terheli. Minden cég önállóan, a saját neve alatt kerül bele a vásári katalógusba.  
 
 

 
   

Saudi Build –  
Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 
Riyadh City 

 2013. November 04 - 07. 
 
Szaúd-Arábia az Arab-félsziget legnagyobb állama, a Világ legnagyobb olajexportőrre. Az ország legerősebb, húzó 
iparága az építőipar, mely beruházások átlaga eléri az évi 4 milliárd USD-s összeget. 

Idén ünnepli a kiállítás 25. évfordulóját, amelyen tavaly 900 kiállító jelent meg 35 országból, 30.000 m2-en, 23.000 
látogató előtt. 

Tematika: 

-  Építőanyagok; - Épületbiológia; - Padlók, felületek; - Tető rendszerek; - Elektronika, automatizálás;  
- Biztonságtechnika; - Energia takarékosság; - Megújuló energia; - Homlokzati rendszerek és anyagok;  
- Ablakok, ajtók; - Ingatlan; - Hűtés – fűtéstechnika; - Szigetelő anyagok; - Belsőépítészet; - Burkolati kövek, 
csempe, szaniter áru; - Felújítás, újjáépítés; - Uszodatechnika, medencék, SPA, wellness; - Infrastruktúra;  
- Környezetbarát technológiák; - Szerszámok, gépek, berendezések 

 Résztvevők és szakmai látogatói kör:  

- építészek, - belsőépítészek, - termék-designerek, termékfejlesztők, - formatervezők, - építőipari vállalkozások,  
- projekt menedzserek, döntéshozók, - állami szervezetek, tisztségviselők, - sajtó munkatársai  

 Az ország fejlettségi szintjének valamint a folyamatos felújítási hullámnak köszönhetően ez az iparág töretlenül 
fejlődik, és importra szorul. 

A rendezvény magyar nyelvű leírása http://expogroup.hu/events/saudibuild.html, a hivatalos angol nyelvű oldal pedig 
itt található: http://www.saudibuild-expo.com/ 

  
A HITA egy komplett épített standot finanszíroz. Részvételi költség: ingyenes, a kiutazás költségei a 
kiállítókat terheli. Minden cég önállóan, a saját neve alatt kerül bele a vásári katalógusba.  
 
 
Amennyiben érdeklődik valamelyik rendezvény iránt, tervezi a részvételt vagy csak szeretne több 
információt kapni, kérem küldje vissza a lenti visszajelző szelvényt. 

 

Visszajelzőszelvény  

Cégünk neve: .................................................................................................................................... 
 

Tevékenységünk: .............................................................................................................................. 
 

Tel: ........................................................                 Fax: ................................................................. 
 



Honlapunk: ..............................................                E-mail: ............................................................. 
 

A kontaktszemély neve és elérhetősége:  .............................................................................................  

 
 

 

Üdvözlettel, 
Fazakas Tibor 
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