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China Smart Expo 2017  

régiós beszerzési kiállítás, vásár, és konferencia sorozat 

 

 

Időpont: 2017. május 31. 
Helyszín: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171,  

Az immár regionális jelentőségű rendezvény keretében több száz kínai gyártó minőségi 
termékeivel ismerkedhetnek meg és folytathattak tárgyalásokat a látogatók. 

Dolgozhat a közelében olyan kereskedő, építész vagy webshop üzemeltető, esetleg start-
up cég, aki optimalizálna vagy tőkét is bevonna! Az esemény illetve a gála vacsora is 
ingyenes! Egy próbát megér! 

Részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 

http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=1889483694&lang=
hu 

 Aki a kiállításon nem tudott megjelenni, az sem maradt még le! Cégünk célja, hogy aki 
online regisztrál a honlap "hosszú távú partnerség" menüpontján, az folyamatosan 
tájékoztatást kap a számára érdekes üzleti partnerekről!  

Örömmel invitáljuk 2017. május 31-én a ChinaSmartExpo keretében megrendezésre kerülő 
Belső Mongólia Kínai Tartományi Kereskedelmi és Befektetési Konferenciára, melyen a 
régió organikus terményei, különleges xantángumi illetve kasmír alapanyag-feldolgozói és 
számos más gyártó lesz jelen! 

Két nappal később, június 2-án GANSU Kínai Tartomány mutatkozik be a régió építőipari, 
ékszergyártó, élelmiszer feldolgozóival valamint a kínai orvoslás képviselőivel!  

Úgy gondoljuk, érdekes lehet Önnek szakmai szempontból hó végi konferencia 
programunk! Várjuk Önt és kollégáit, amennyiben hasznosnak érzi megismerni a kínai 
gyártók fejlesztéseit illetve termékpalettáját, akár beszállítói, kooperációs vagy tőkebevonás 
céljából! 

A részvétel programjainkon ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 

A Belső Mongólia Kínai Tartományi Kereskedelmi és Befektetési Konferencia regisztrációs 
linkje: 
> http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=3501241702&lang
=hu 

 

 

http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=1889483694&lang=hu
http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=1889483694&lang=hu
http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=3501241702&lang=hu
http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=3501241702&lang=hu
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. Legyen vendégünk az EXPO nyitó napján egy esti Gála Vacsorára, színes programokkal, 
kínai kiállító és kormányzati partnereinkkel a Lázár Lovas Parkban; részletek és 
regisztrációra a Gálára: 

> http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=1511671035&lang
=hu 

A GANSU Kínai Tartományi konferencia regisztrációs linkje: 

> http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=3971374135&lang
=hu 

10 iparág mintegy 200 kiállítóját felvonultató 3 napos kiállításunkra itt regisztrálhat: 

> http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=1889483694&lang
=hu 
 

 

 

Velencei állandó világkiállítás és kreatív ipari központ terve - 

felhívás csatlakozásra, részvételre 

 

Velencei Óriás Képeslap Világkiállítás 

Országinfó Turisztikai Infó Pont 

Tour Market - turista piac 

Turista buszmegálló és parkoló 

Nemzetközi Rendezvényközpont 

Gasztro udvar 

Vosz Kreatív Ipari Központ 

 

 

 

 

http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=1511671035&lang=hu
http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=1511671035&lang=hu
http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=3971374135&lang=hu
http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=3971374135&lang=hu
http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=1889483694&lang=hu
http://www.chinasmartexpo.com/event.php?ref=160134671782841&l=1889483694&lang=hu
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Magyarország két legjelentősebb turisztikai desztinációját érintve, Budapest és Balaton 
között félúton az M7 autópálya 44. km-nél a „Balaton előszobájának” is tekinthető Velencei 
pihenő autópálya kijáratnál, turistabusz megálló és a turisták és a helyiek kiszolgálására 
vásárcsarnok és rendezvényközpont nyílik. 

 

A világ országainak a bemutatása utazási irodák ajánlásával 

Utazási ajánlatok, prospektusok, programok, ajándékok az Infó Pontban 

Turista Piac - Vásárcsarnok az utazók és helyiek kiszolgálására 

Nemzetközi kulturális programok, kiállítások egész évben 

Nemzetek ételei-italai Gasztro Udvar 

 

A rendezvényközpont a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségében alakuló  

Kreatív Ipari Szekció tagjainak országos rendezvényhelyszíne, központja lehet.  

A világ országainak a bemutatására utazási irodákat várunk kiállítónak. 

Az állandó Világkiállítás Óriás padokra rögzített molinóra nyomtatott, fotó minőségű   

Óriás képeslapon  (3,4 x 1,6 m) történik.  

A kiállítók kiadványait az Országinfó Pont  információs irodában jelentetjük meg. 

A kiállítás honlapja a http://www.vilagkiallitas.com/, http://www.orszaginfo.pe.hu/ 

Szezon ár: 3 hónapra országonként 600 euró ami tartalmazza a nyomdai kivitelezés 
költségeit.  

Egy utazási iroda több országot is ajánlhat. 

A turista piacra kereskedők, termelők, vendéglátók jelentkezését várjuk. 

Az első ütemben 4 db. 18 m2-es üzletet kínálunk 8,6 millió forintért  

és 4 db. 9 m2-es üzletet kínálunk 4,5 millió forintért,  

valamint büfé és éttermi szolgáltatásra helyek bérelhetők havi 40 - 80.000 Ft-ért. 

 

Érdeklődni lehet a 06-70-303-99-88 telefonszámon.  

 

A Velencei-tóhoz az M7 autópályán érkezők a helyszínt nem tudják kikerülni. Velencén és 
a térségben több nagy fesztivál kerül megrendezésre, átadásra kerül az egész évben 
látogatható Bence hegyi kilátó. A célunk, hogy az itt megálló turistabuszok utasainak, egyéni 
turistáknak és a környék lakosságának biztosítsunk kiváló minőségű termékekből 
bevásárlási lehetőséget ezért az üzlet tulajdonosokat pályázat útján választjuk ki. 

Az üzletekre pályázni a vállalkozás és a forgalmazni szándékozott termékek bemutatásával 
lehet.  

Pályázatokat a beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra. 

http://www.vilagkiallitas.com/
http://www.orszaginfo.pe.hu/
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Cégmarketing – 2017  

Új trendek, gyakorlatok a legjobbaktól  
 
 
A konferencia Kiemelt Támogatója: A Magyar Marketing Szövetség 

 

Hatalmas sebessséggel és rendkívül kreativitást produkálva változik a profitot, piaci ver-
senyelőnyt, ismertséget, népszerűséget hozó marketingkommunikáció, annak leggyorsab-
ban fejlődő megnyilvánulási területe, a social media, a technológiák, módszerek. A verseny-
előny egyik legbiztosabb módja, ha folyamatosan képben vagyunk a legfrissebb marketing-
trendekről, megoldásokról, a sikeres gyakorlatokról, az új technológiákról.  

A Cégmarketing – 2017 konferencia előadói átfogó jövőképet, trendeket adnak, melyek 
azonnal átültethetők a cégek mindennapi marketinggyakorlatába. Tartson velünk idén is! 

Időpont: 2017. június 22. 9.00–17.00 

 
Helyszín: Budapest, Experience Center és Konferenciaközpont, 15. ker. Szentmihályi út 
171. 3. emelet 
 
Regisztáció és további információ a programokról itt található. 

 
 

 

 

Sharing economy – megosztásos gazdaság 

Ami az enyém, az a tied is! Ha fizetsz érte! 

 

Új üzleti modell, új gondolkodásmód?  Mi a lényege a megosztásos gazdaságnak? Tartsunk 
tőle, vagy legyintsünk rá? Vagy vegyük nagyon komolyan, s inkább emeljük át fejlesztése-
inkbe, gondolkodásmódunkba  az egyre nagyobb igényeket kielégítő üzleti modellt? Az 
okos, innovatív cégek ma már ez utóbbit teszik. Ők már tudják, miért. 

A weben élő, a social médiában otthonos, ökotudatos, a pénztárcájukat kímélő emberek 
tömege választja a sharing economy alapú szolgáltatásokat. Mert nagyságrendekkel ol-
csóbbak, rugalmasabbak, gyorsabbak. Szeretik az emberek, amikor a  közösség, a fenn-
tartható fejlődés érdeke találkozik a magánérdekkel. Talán ez a világszerte rohamos szapo-
rodásuk oka. 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/cegmarketing-2017/
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Az Uber-sztori kapcsán tapasztalhattuk, hogy a szabályozás csak utána kullog az esemé-
nyeknek. A jövőben gondolkodó cégek viszont jól teszik, ha beépítik fejlesztéseikbe a jövőt. 

Időpont: 2017. június 15. csütörtök, 10.00–16.00 

 
Helyszín: Budapest, Experience Center és Konferenciaközpont, 15. ker. Szentmihályi út 
171. 3. emelet 
 
További információ: http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/cegmarketing-2017/ 

 

 

 

 

 
 

 

VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/cegmarketing-2017/
http://www.facebook.com/vosz.hu
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VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL 

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára? 
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni? 

Látogasson el virtuális piacterünkre! 

 

Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint! 

A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása  

számára. Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt 
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat. 

 
Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál 

 
Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit 

tanácsadónknak: 
Dankó Tibor 

Tel: 20/947-4282 
     e-mail: iwt@t-online.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy 
körültekintéssel  választjuk ki és a legmegbízhatóbb 

módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem 
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, 

teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. 
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen. 
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt 

is  jelezze felénk! 
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és 

kedvét lelte Hírlevelünkben. 
 VOSZ 

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 
Tel.: +361-4142181, -82 

Fax:+361-4142180 
e-mail: center@vosz.hu 

www.vosz.hu 
 

 


