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Tisztelt Kiállító, Érdeklődő!
2017. szeptember 14. és 16. között az építőgépesítési szakma színe java Tökölön, a Tököl Reptéren fog felvonulni!
Mindenkit, aki az építőgépesítés iránt érdeklődik, sok szeretettel várunk Magyarország legnagyobb szabadtéri
építőgép kiállítására, ahol Európa szerte egyedülálló módon, életszerű körülmények között lehetőség nyílik tesztelni
a gyártók különféle munkagépeit.
Immár 6. alkalommal rendezi meg az Építőgép-forgalmazók és Bérbeadók Szövetsége az eseményt, amely kiváló
találkozási lehetőséget biztosít az építőgép kereslet-kínálat számára, méltó szakmai fórumot adva a munkagép
kereskedelem és bérbeadásnak.
Tököli reptér remek helyszín a minőségi márkák, termékek és szolgáltatások piacának, a különleges gépek látványos
bemutatkozásának, egy három napos fergeteges szakmai rendezvénynek.
Önnek is itt a helye, hiszen rengeteg újdonság, lehetőség és még meghódítandó partner várja.
Jelentkezzen kiállítónak most!
Akik már biztosan ott lesznek:
Ascendum Építőgépek Hungária Kft.
ÉBSZ 2017 Építőgép Kiállítás
ATRA Kecskemét Kft.
w Magyarország legnagyobb szabadterületi építőgép kiállítása, Tökölön,
Axiál Kft.
Digitas Kft.
a Tököl Airport területén
DM-Ker Kft.
w Könnyen megközelíthető helyszín az ország közepén
Euroscale Kft.
w Életszerű körülmények között tesztelhető építőgépek
Euroxtrade Kft.
Gif Modul Kft.
w Az ország elsőszámú építő gépkezelői versenye
Huntrac Kft.
w Látványos építőgép bemutatók és show műsorok a nagyvilágból
Huntraco Zrt.
w Több ezer négyzetméter fedett, hagyományos és külső kiállítási standok
KGS Diamond Hungary Kft.
Kuhn Rakodógép Kft.
w Építőgép kínálat meghatározó szereplői
Leica Geosystems Hungary Kft.
w Legteljesebb építőgép ipari fórum Magyarországon
Magyar Építéstechnika
w Kiállítóbarát rendezvény: kedvező kiállítási díjak, igényes
Magyar Építőfórum
Motor.Pedo Kft.
szolgáltatásokkal
MPH ÉPÍTŐGÉP Kft.
w Kiváló megközelíthetőség, ingyenes parkolás és belépés kiállítóknak
Novis Trade Kft.
és látogatóknak
Nyírség Nehézgép 93 Bt.
Powered Access Hungary Kereskedelmi Kft.
w Színes szakmai és családi programok sokasága
TERRA Hungária Építőgép Kft.
w Sikeres, elégedett és visszatérő kiállítók
Verbis Kft.
Mit nyújt a kiállítóknak!
– szakmai látogatók, potenciális vevők
– legnagyobb építőgépesítési szakmai fórum Magyarországon,
– újdonságok, termékbemutató lehetőségek, életszerű körülmények között
– regisztrált látogatók
– szakszerű, látogatói médiakampány a célcsoport eléréséhez
– kedvező kiállítási díjak, magas színvonalú szolgáltatásokkal
– kiállítóbarát ügyfélkezelés
– ingyenes katalógus bejegyzés, online szakmai bemutatkozási lehetőség

Vibropac Kft.
Wacker Neuson Kft.
Wirtgen Budapest Kft.

Ha úgy érzi,
– hogy lehetnének termékei, szolgáltatásai ismertebbek?
– hogy szüksége lenne egy kitörési lehetőségre,
ahol megmutathatja mire is képes igazán?
– hogy versenytársaival szemben, valós, piaci előnyre akar szert tenni?
– hogy színvonalas, kedvező, ár-érték arányú szolgáltatásokat vár el pénzéért?
– hogy kár lenne kihagyni egy ilyen presztízsű rendezvényt,
ahol a szakma színe java megjelenik?
Ha a feltett kérdésekre igennel válaszolt, akkor nem kérdéses, Önnek Tökölön, az ÉBSZ 2017 Építőgép kiállításon
a helye!
Jelentkezzen még ma kiállítónak az www.ebszkiallitas.hu oldalon vagy további részletek miatt érdeklődjön
a kiallitas@ebsz.net vagy a +36/70/434-2070 telefonszámon!
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Kiállítóink, ÉBSZ tagjaink véleményeiből:
„Az ÉBSZ kiállítást azért tartom fontosnak, mert a magyar érdeklődők megismerkedhetnek az építőipari gépek
gyártóinak legújabb fejlesztéseivel anélkül, hogy több száz kilométert kellene megtenniük egy hasonló vásár vagy
rendezvény meglátogatásához.
Ezen kívül nem csak megtekinthetik, de ki is próbálhatják a gépeket, sőt a gépkezelők össze is mérhetik ügyességüket.
Az ÉBSZ által korábban szervezett gépkiállítások (Sóskúton, Délegyházán) színvonalas körülményeket biztosítottak
mind a kiállítóknak, mind a látogatóknak.
Minden bizonnyal ugyan ilyen lesz az ez év szeptemberi kiállítás is, amely ezúttal Tökölön, a repülőtéren kerül
megrendezésre.”
dr. Csorba Kázmér
ügyvezető
Kuhn Rakodógép Kft.
„Az ÉBSZ Kiállítás összehozza az építőipari kereslet-kínálat legpotenciálisabb körét. Különösen kiemelhető a kipróbálási
lehetőség, ahol az érdeklődők tapasztalattal győződhetnek meg a termékek előnyeiről. Az eddigi kiállítói évek
tapasztalata is jelzi, hogy értékes kapcsolatokra és üzletre kínál nagyszerű lehetőséget ez a kiállítás.”
Tószegi Mónika
Novis Trade Kft.
„Szerintünk az alábbiak miatt érdemes részt venni az ÉBSZ-en:
1. Találkozási lehetőség ügyfelekkel, érdeklődőkkel, konkurenciával, piaci kapcsolatrendszer bővítése. Lehetőség
a személyesebb, kötetlenebb beszélgetésekre.
2. Lehetőség az újdonságok, innovációk megismertetésére/ megismerésére.
3. Szakmai ismeretek, tapasztalatcsere.
4. Gépek „életközelsége”, megtapasztalási, tesztelési lehetősége.”
Sándor Erika
Wacker Neuson Kft.
„A személyes kapcsolat jelentősége meghatározó az üzleti életben.
Ez a kiállítás jó lehetőséget teremt a mai rohanó világban, hogy Ügyfeleinkkel, kellemes körülmények között,
bemutatva újdonságainkat a kapcsolatokat tovább erősíthessük.”
Siska Anikó
Wirtgen Budapest Kft.
„A Huntraco Zrt., mint a Caterpillar munkagépek magyarországi forgalmazója kiemelt figyelmet szentel az ÉBSZ
kiállításnak, hiszen itt lehetőség van testközelből és működés közben bemutatni gépeinket az érdeklődőknek és
a szakmai közönségnek, valamint összehasonlítani a piacon lévő hasonló munkagépekkel. A színvonalas programok,
előadások és versenyek pedig kitűnő kikapcsolódást nyújtanak kicsiknek-nagyoknak egyaránt.”
Soós Anikó
Huntraco Zrt.

