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A HUNGEXPO hivatalos képviselői lettünk 
Lengyelországban! 

 

 

A HUNGEXPO Zrt hivatalos képviseletét 
Lengyelországban a Lengyel-Magyar Gazdasági 
Kamara látja el a legnagyobb magyarországi 
vásárközponttal aláirt megállapodás 
eredményeképpen. Kövesse vásári hireinket a kamarai 
honlapon a "Vásárok" cimszó alatt.  
www.plhucc.com/hu/vasarok  

 

Read More 

 

DIÁKMENTOR PROGRAM 2022. SZEPTEMBER 6-
IG TART A JELENTKEZÉS! 

 

http://www.plhucc.com/hu/vasarok
https://www.plhucc.com/hu/vasarok


 
  

 

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara felhívást tett közzé magyarországi hallgatók számára 
Diákmentor Programban való részvételre. Részletes információ a Kamara honlapján 
található meg: https://www.plhucc.com/news/student-mentor-programmediakmentor-
program-2022 
A benyújtott pályázatokat szakértői bizottság értékeli. A nyertes pályázatokat a kamarai 
honlapon www.plhucc.com tesszük közzé. 
Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 6. délelőtt 10:00 óra. 
A projekt a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara szervezésében, a Waclaw Felczak 
Alapítvány pályázati támogatása mellett, valamint további intézményi és üzleti partnereink 
együttműködésével és támogatása mellett valósul meg. 
Jelentkezés a programba: 

 

Read More 

 

 

RENDEZVÉNYEK 
 

 

UKRÁN ÚJJÁÉPÍTÉS - JELENLEGI ÉS JÖVŐBELI 
ÜZLETI LEHETŐSÉGEK A LENGYEL 
VÁLLALATOK SZÁMÁRA 

 

 

A Krakkói Technológiai Park szemináriuma elsősorban a Małopolska régióban tevékenykedő 
vállalatoknak szól, különösen az infrastruktúrális, az orvosi, az élelmiszeripari és a logisztikai 
területeken tevékenykedő cégeknek. A képzést olyan szakértők tartják, akik napi szinten 

https://www.plhucc.com/news/student-mentor-programmediakmentor-program-2022
https://www.plhucc.com/news/student-mentor-programmediakmentor-program-2022
https://www.plhucc.com/news/student-mentor-programmediakmentor-program-2022
http://www.plhucc.com
https://docs.google.com/forms/d/1p9IiWBMYuPRAyqY7AgsDBThOjPJFEK1Rje8cDKahtMw/viewform?edit_requested=true


  

foglalkoznak a közbeszerzési joggal, valamint a nemzetközi szervezetek beszerzéseivel. 
Hasznos mindazok számára, akik meg szeretnék tudni, hol találnak információt az ukrajnai 
projektekről és beruházásokról.  
 
Kérjük olvassa el részletesebb leírásunkat a honlapunkon és regisztráljon a rendezvényre! 

 

Read More 

 

  

Kozmetikai ipar Magyarországon - kilátások a lengyel 
exportőrök számára 

 

 

A kozmetikai piacon tapasztalható óriási verseny ellenére a magyar vásárlók szívesen 
keresik a lengyel kozmetikumokat. A többi lengyelországi termékhez hasonlóan jó hírnévnek 
örvendenek Magyarországban. 
A webinárium keretében megtudhatja, hogyan exportálhat sikeresen kozmetikumokat 
Magyarországra, valamint megismerheti a forgalmazási lehetőségeket és a főbb kihívásokat. 
 
Kérjük, hogy további információkért látogassanak el a honlapunkra: 

 

Read More 

 

Verseny a Lengyel Kereskedelmi Kamara elnöke 
kupáért 

 

 

https://www.plhucc.com/pl/community-event/odbudowa-ukrainy
https://www.plhucc.com/pl/community-event/branza-kosmetyczna-na-wegrzech


Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. október 8-án a Lengyel Kereskedelmi Kamara ismételten 
megrendezi az elnöki kupáért kiírt golfversenyt. A versenyt 2015 óta rendezik meg, 
kiemelkedő lengyel sportolók védnöksége mellett. A verseny fő célja, hogy a lengyel üzleti 
élet körében népszerűsítse a golf sportot Lengyelországban. 

Kérjük, hogy további részletekért látogassank el a honlapunkra:  

Read More 

ISMERJE MEG A KAMARA ÚJ TAGVÁLLALÁT 
 

HUNGEXPO ZRT. 

 

A Hungexpo Zrt. Magyarország és a régió vezető kiállítás- és konferenciaszervező 
cége. 1967 óta elkötelezetten és professzionálisan végzi szakkiállítások, vásárok 
szervezését belföldön és külföldön. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerével, képviselői 
hálózatával ma már Közép-Kelet Európa meghatározó kiállítás- és konferenciaszervezője. 
Állandó kiállítási területének kereskedelmi célú értékesítése a cég működésének másik 
fontos alappillére. 2021-ben a Hungexpo teljes területe megújult. Új fogadócsarnok épült, a 
régi pavilonok felújításra kerültek, valamint egy korszerű, a legmodernebb technikával 
felszerelt kongresszusi központ is létrejött. Ezzel a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és 
Kiállítás Központ elmúlt 50 évének legjelentősebb fejlesztési programja valósult meg. 

Read More 

ÜZLETI HÍREK LENGYELORSZÁGBÓL 
 

Az értékesítés és marketing területén az 
átlagfizetések csaknem 30%-kal emelkedtek. Mely 
szakemberek a legkeresettebbek?
 

Lengyelországban az értékesítés és a marketing 
területén az átlagfizetések csaknem 30%-kal 
emelkedtek. Az Antal tagvállalatunk által írt 
elemzésben elolvashatják, mely szakemberek a 
legkeresetebbek, milyen fizetést kapnak, valamint mely 
kompetenciák a legfontosabbak az értékesítés és a 
marketing területén. 
Az elemzést részletesen itt tudja elolvasni: 

 

Read More 

https://www.plhucc.com/community-event/turniej-o-puchar-prezesa-krajowej-izby-gospodarcej
https://hungexpo.hu/
https://antal.pl/wiedza/raport/raport-placowy-antal-2022



