
Tisztelt Vállalkozás! 
 
Szíves figyelmébe ajánljuk a Czech Trade, Csehország állami kereskedelemfejlesztési 
ügynökségétől érkező alábbi programajánlót, kiállítói lehetőséget bemutató felhívást. 
Az alábbi felhívás angol nyelvű kiajánlása ITT megnyitható. 
 
Csatlakozzon kiállítóként az idei év fő fenntartható településfejlesztéssel és -üzemeltetéssel, 
valamint okosváros megoldásokkal foglalkozó rendezvényéhez! 
 
Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! 
 
Nagy örömünkre szolgál bejelenteni, hogy 2023.május 24-én, a HUNGEXPO C Konferencia 
Központjában ismét megrendezésre kerül a maga nemében egyedi és 
hiánypótló fenntartható városüzemeltetésre, energia- és költséghatékonysági 
intézkedésekre, okosvárossal kapcsolatos megoldásokra fókuszáló rendezvény, a City For 
The Future – CEE Expo & B2B Fórum. 
 
A tavalyi évben 1500 m2-en majd cseh, magyar és szlovák kiállító mutatta be megoldásait a 
magyar, cseh és további három szomszédos országból érkező önkormányzati képviselő, városi 
szolgáltató, integrátor cég és az akadémiai szféra képviselői számára. 
 
Tekintse meg tavalyi összefoglaló highlight videónkat: 
 

 
Mellékelve küldjük az idei részvételi díjakat. Amennyiben komolyabb szponzori csomagban is 
gondolkoznának, örömmel bemutatjuk Önöknek a lehetőségeket. A City For The Future road 
show fókusza jövőre más országok felé fog tolódni, így bízunk benne, hogy igazán 
nagyszabásúan fogjuk tudjuk zárni a három éves végrehajtási szakaszt, Önökkel a fedélzeten.  
 
A rendezvényről röviden: 
 
A kiállítás célja, hogy olyan megoldásokat ismertessen meg az önkormányzatokkal, 
városüzemeltetéssel és -fejlesztéssel foglalkozó cégekkel, illetve szakemberekkel, melyekkel 
településeinket olyan helyekké alakíthatjuk, ahol otthon érezhetjük magunkat és szívesen 

https://www.youtube.com/watch?v=APwRkglaffI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=APwRkglaffI&feature=youtu.be
http://v2.pmkik.hu/nemzetkozi/City%20For%20The%20Future_09%2002%202023_EN_Exhibitors.pdf


leéljük életünket. A rendezvény külön figyelmet szentel annak ténynek, hogy a kis 
településeknek, falvaknak jelentősen eltérő igényeik, problémáik és vízióik vannak, mint a 
nyüzsgő, több tízezres lakosú városoknak. A cél megfelelő megoldásokat hozni bármilyen 
méretű és adottságú település számára, amelyek rövid és hosszú távon egyaránt 
hozzájárulnak épített környezetünk fenntartható és jövőbe mutató fejlődéséhez. 
 
Az idei év egyik központi témája az energiahatékonysági intézkedések, megtakarítási 
stratégiák lesznek, melyekre igyekszünk hozni Csehországból jó gyakorlatokat bemutató 
előadókat, történeteket. 
 
A csaknem 2500 m²-es kiállítói térben a tervek szerint közel 40 cseh és magyar kiállító kap 
majd helyet megmutatva legújabb termékeiket, fejlesztéseiket. A kiállítással párhuzamosan 
szakmai előadások és panelbeszélgetések várják a látogatókat, például testvérvárosi 
együttműködésekkel, energiahetékonysági intézkedésekkel kapcsolatban. 
 
Kiállítóként a rendezvényen lehetősége nyílik előre látni a rendezvényre regisztrálók listáját, 
bemutatni online profiljában referenciáit, kínált megoldásait és előre meghívni az Ön számára 
releváns személyeket standjára.  Várjuk jelentkezését 2023.március 31-ig 
a budapest@czechtrade.cz email címen. A részvételi díj 20m2-es standdal 480 000 Ft + ÁFA, 
30m2 esetén 620 000 Ft + ÁFA, 50m2 esetén 995 000 Ft + ÁFA, amely tartalmazza a terület 
szőnyegezését, elektromos csatlakozást, logóval ellátott infopultot, bárasztalt és 
bárszékekekt, valamint egy síkképernyős TV-t állványon. 
 
A szervezők közt megtalálható a Cseh Köztársaság Budapesti Nagykövetsége, a budapesti 
CzechTrade iroda, a Brnói Regionális kereskedelmi Kamara, a Dél-Morva Innovációs Központ 
(JIC), az Óbudai Egyetem és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (TÖOSZ), 
melynek éves küldöttgyűlése adja a program egyik fontos napirendi pontját. 
 
A rendezvény minden magyarországi és határon túli település polgármestere, önkormányzati 
képviselője, városüzemeltető cége, illetve városfejlesztéssel, digitalizációval, urban 
planninggel, okosváros megoldással foglalkozó szakembere számára nyitott és ingyenes (nem 
feltétele sem kamarai, sem önkormányzati szövetségi tagság), csupán egy egyszerű online 
regisztrációhoz között. 
 
A rendezvényhez tartozó B2Match regisztrációs link már elérhetú 
a www.cityforthefuture.com oldalon, a City For The Future Budapest 2023 résznél. 
 
Kérdés esetén állunk rendelkezésre. 
Üdvözlettel, 
 
Dora Egressy 
Head of CzechTrade Budapest 
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