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Tisztelt Kiállító, Érdeklődőnk!
Újabb lehetőség nyílt meg előttünk, idén ötödik alkalommal rendezhetjük meg az ÉBSZ Építőgép Kiállítást, 2014.
szeptember 18-20. között a sikeres délegyházi helyszínen. Célunk változatlan: létrehozni az építőgépesítés iránt
érdeklődők, szakmabeliek számára azt a hazai, jelentős szakmai fórumot, amely méltón betöltheti
Magyarország legnagyobb szabadtéri építőgép kiállításának szerepét, feladatát.
Idei évben is Délegyházán várjuk Önöket, s a piac azon képviselőit, akik egy szokásos rendezvénytől eltérően
valós értékesítési fórumot, potenciális vevőket, új kapcsolatokat, a gépek és berendezések életszerű
körülmények közötti bemutatkozási lehetőségét várják el!
ÉBSZ 2014 Építőgép Kiállítás tőszavakban!
– Magyarország legnagyobb szabadterületi építőgép kiállítása
Délegyházán, 10 hektáron
– több ezer négyzetméter fedett, hagyományos és külső
kiállítási standok
– építőgép kínálat meghatározó szereplői
– legteljesebb építőgép ipari fórum Magyarországon
– életszerű körülmények között tesztelhető építőgépek
– az ország elsőszámú építő gépkezelői versenye
– kiállítóbarát rendezvény:
kedvező kiállítási díjak, igényes szolgáltatásokkal
– kiváló megközelíthetőség, ingyenes parkolás és belépés
kiállítóknak és látogatóknak egyaránt
– színes szakmai és családi programok sokasága
– sikeres és elégedett kiállítók 2007, 2008, 2010 és 2012-ben
Célok!
– a legteljesebb közép-európai építőgép-ipari fórum
– teljes építőgép piaci kínálat egy helyen, egy időben
– látogatóbarát kiállítás – igényes és ingyenes szolgáltatások
– szervezett keretek és életszerű körülmények között
tesztelhető gépek
Mit nyújt a kiállítóknak!
– szakmai látogatók, potenciális vevők
– legnagyobb építőgépesítési szakmai fórum Magyarországon,
– újdonságok, termékbemutató lehetőségek,
akár életszerű körülmények között
– regisztrált látogatók
– szakszerű, látogatói médiakampány a célcsoport eléréséhez
– kedvező kiállítási díjak, magas színvonalú szolgáltatásokkal
– kiállítóbarát ügyfélkezelés
– ingyenesen biztosított tárgyalók
– ingyenes katalógus bejegyzés, online szakmai bemutatkozási lehetőség
Szüksége van cége, termékei ismertségének növelésére?
Szeretné, hogy ne csak törzsvásárlói tudjanak cégéről a piacon?
Partnereit Magyarország legnagyobb építőgépesítési fórumán látná szívesen vendégül?
Színvonalas, kedvező, ár-érték arányú szolgáltatásokat vár el pénzért?
Szeretné az új termékeit, szolgáltatásait a nagyközönség figyelme mellett bemutatni?

Ha válaszai IGEN-nel végződnek, kérjük, ne habozzon,
JELENTKEZZEN SZAKMAI KIÁLLÍTÓNAK az ÉBSZ 2014 Építőgép Kiállításra!
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A rendezvény lehetőséget biztosít, hogy koncentráltan, egy helyen, egy időben találkozzon e piac minden
résztvevője, így az építőgép forgalmazók, bérbeadók, a tartozékok és alkatrészek gyártói, forgalmazói,
mindazon szolgáltatók, akik közreműködnek az építőgépesítési piac kiszolgálásában, működtetésében.
Az ÉBSZ Kiállítások alapvető célja a gépvásárlók minél magasabb szintű kiszolgálása, a gép és egyéb kiegészítők,
szolgáltatások vásárlási döntésének hatékony előkészítése, vásári akciókkal egybekötött lehetőségek, döntések
meghozatalának helyszíni kiszolgálása.
E célok és feladatok célirányos, kompromisszumokat nem tűrő végrehajtás hozta meg a mind a látogatói, mind a
kiállítói oldalról rendezvényünk sikerét, így lett az elmúlt évek során a rendezvény Magyarország Legnagyobb
Építőgépipari Kiállítása.
Erre az eredményes és sikeres szakmai rendezvényhez hívjuk Önt is partnernek, kiállítónak!
A kiállítás főszervezője, kitalálója, megálmodója, az Építőgép-forgalmazók és Bérbeadók Szövetsége (ÉBSZ),
mely összefogja és képviseli a magyar építőgép kereskedelem érdekeit.
A kiállítás hivatalos neve:
A kiállítás időpontja:
A kiállítás helyszíne:
A kiállítás hivatalos weboldala:

ÉBSZ 2014 Építőgép Kiállítás
2014. szeptember 18-20.
Délegyháza
www.ebszkiallitas.hu

Jelentkezési határidő:

2014. május 31.

Ha további kérdései merülnének fel,
forduljon bizalommal hozzánk!
Tisztelettel: Csizmazai Krisztián
ÉBSZ főtitkár
ÉBSZ Titkárság
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Síp u. 16. w Tel.: (88) 788 766 w Fax: (88) 789 992 w E-mail: info@ebsz.net
Akik már biztosan ott lesznek: Ascendum Építőgépek Hungária Kft. w Atlas Copco Kft. w Atra Kecskemét Kft.
Axiál Kft. w Build-Press Kft. w DM-Ker Kft. w Euroscale Mobiltechnika Kft. w EuroxTrade Kft. w Famo Kft. w Gif
Modul Kft. w Grandis Kft. w Huntrac Kft. w Huntraco Zrt. w Kuhn Rakodógép Kft. w Linser Industrie Service
GmbH w Lundaman Kft. w Profirent Kft. w TERRA Hungária Építőgép Kft. w Turbosol Kft. w Verbis Kft. w Wacker
Neuson Kft. w Wirtgen Budapest Kft. Jelentkezzen Ön is kiállítónak! További információk az ÉBSZ
Titkárságon vagy a www.ebszkiallitas.hu oldalon !
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