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Planet Budapest 2021
Expo a Svetový samit o udržateľnosti
29. november – 5. december 2021.

Budapešť, Hungexpo pavilón „C”

planetbudapest.hu

Prosím, pred tým ako vytlačíte myslite na udržateľnosť!



PREČO SA MI OPLATÍ ZÚČASTNIŤ SA NA EXPE O UDRŽATEĽNOSTI  
SVETOVOM SAMITE?

Planet Budapest 2021 je veľkolepé podujatie, ktorého zámerom je, aby pre odborných vy-
stavovateľov otvoril nové trhové príležitosti. Na podujatí s predpokladanou účasťou niekoľ-
ko desaťtisíc domácich a zahraničných návštevníkov sa zúčastnia aj prezidenti a premiéry 
krajín, vládny činitelia a kľúčový predstavitelia vedeckej, obchodnej a finančnej sféry. Organi-
zátori podujatia v rokoch 2013, 2016 a 2019 usporiadali tri úspešné svetové samity o vode 
v Budapešti. Pri príležitosti posledného, počas troch dní trvania podujatia 58 vystavovateľov 
uskutočnilo viac ako 700 obchodných rokovaní. Prieskum vykonaný medzi vystavovateľmi 
ukázal, že obchodné zisky viacnásobne presiahli náklady na výstavu. Expo a svetový samit o 
udržateľnosti Planet Budapest 2021 v súvislosti s rozmerom a predstavených odvetví ďaleko 
presahuje samity o vode. 

Odborný svetový samit o vode v Budapešti v roku 2019

KTOKOĽVEK MÔŽE BYŤ ODBORNÝM VYSTAVOVATEĽOM?

Organizátori a vyšehradské krajiny ponúkajú možnosť predstaviť sa firmám poskytujúcim 
produkty a/alebo služby prospievajúcich k trvalo udržateľnému rozvoju. Účasť vystavovateľov 
však nie je automatická. Organizátori po vyplnení a vyhodnotení jednoduchého online prihla-
sovacieho systému vyberú výstavy, ktoré najviac zodpovedajú cieľovému systému podujatia. 
Prihlásenie sa je možné v troch kategóriách: (1) startupy, (2) firmy, (3) univerzity a profesijné 
združenia.   
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KOĽKO STOJÍ ÚČASŤ?
• Vystavovateľský poplatok na šesť vystavovateľských dní je netto 40. 000 HUF za meter 

štvorcový.

• Vystavovateľský poplatok okrem vystavovateľského balíka zahŕňa odborné školenie a 
poplatok za školenie  

KTO JE ORGANIZÁTOROM PODUJATIA 

Organizátorom podujatia  Planet Budapest 2021 je Ministerstvo zahraničných vecí a obcho-
du Maďarska, spoluorganizátorom Expa je Maďarská agentúra pre rozvoj exportu HEPA.

AKO SA MÔŽEM PRIHLÁSIŤ?

Termín vyplnenia prihlasovacieho formuláru: 31. júl 2021, 23:59. Organizátori prijaté prihlášky 
vyhodnotia, výsledky následne do 15. august 2021 oznámia záujemcom prostredníctvom 
e-mailu. Prihláška na odbornú výstavu je považované za platné iba po písomnom potvrdení.

https://planetbudapest.hu/jelentkezes

IDE O ONLINE ALEBO FYZICKY USPORIADANOM PODUJATÍ?

Organizátori na základe údajov zo zaočkovanosti sú odhodlaní voči usporiadaniu podujatia s 
fyzickou prítomnosťou. Vzhľadom na to, že v tematickom okruhu o trvalej udržateľnosti mno-
hé odborné podujatia boli zrušené očakáva sa, že záujem o Planet Budapest 2021 bude vyšší 
ako sa predpokladá. Organizátori však v záujme maximalizácie prezenčných možností využijú 
aj nové prostriedky, prostredníctvom ktorých vystavovatelia svoje produkty/služby môžu pred-
staviť aj v online priestore.     
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MUSÍM SÁM NAVRHNÚŤ A POSTAVIŤ STÁNOK?

Významným zámerom Expa o udržateľnosti je, aby bolo uskutočnené s najnižšou možnou 
karbónovou stopou. V záujme toho organizátori pre každého vystavovateľa postavia stá-
nok s jednotným vzhľadom, s ekologického materiálu. Vystavovatelia si môžu vybrať stánky              
so šiestich rozmerov (9-90 m2), vystavovateľský poplatok okrem výdavkov na plánovania a 
zloženia zahŕňa aj základnú výbavu, ktorú je možné doplniť podľa potreby.

Pôdorys stánku s rozlohou 90 m2

Pôdorys Pavilónu „A”
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PÔDORYS STÁNKOV

pôdorys stánku typu 1
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pôdorys stánku typu 2

pôdorys stánku typu 3



Základná inštalácia zahrnutá v účastníckom poplatku na základe metrov štvorcových

9 m2 18 m2 27 m2 36 m2 63 m2 90 m2

1 ks informační pult
s policami

2 ks informační pult
s policami

3 ks informač-
ní pult

s policami

1 ks barová  
stolička

2 ks barových  
stoličiek

3 ks barových 
stoličiek

1 ks skriňa s policami (cca. 100*30*210 cm)

*
zatvárateľný 

skladový 
priestor 2,2 m2

so skriňou s 
policami

zatvárateľný 
skladový  

priestor 3,8 m2

so skriňou s 
policami

zatvárateľný 
skladový 
priestor  
s 3,2 m2

so skriňou s 
policami

zatvárateľný 
skladový 

priestor 6,5 m2

so skriňou s 
policami 

zatvárateľný 
skladový

priestor 7,2 m2

so skriňou s 
policami

1 ks rokovací stôl 2 ks rokovacích stolov

4 ks stoličiek 8 ks stoličiek 

1 ks selektívny odpadový kôš 2 ks selektívnych odpadový 
košov

1 ks LCD televízor "45” 1 ks LCD televízor "45” a 
1 ks LCD televízor "70”

1 ks hasiaci prístroj

*K stánkom s rozlohou 9 m2 poskytujeme trezorovú službu.
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ZÁKLADNÉ SLUŽBY K STÁNKOM

• rezervácia, vybudovanie, technická, prevádzka, rozloženie stánku
• využívanie stánkov vyrobených z recyklovaných a ekologických materiálov
• jednotný návrh a realizácia stánkov 
• zabezpečenie štandardizovaného imidžu
• originálne umiestnenie základnej výbavy stánkov
• zabezpečenie kobercovanej plochy a nábytku  
• koordinácia umiestnenia vystavovaných projektov
• zabezpečenie vstupeniek pre účastníkov (podľa kategórií veľkosti stánku)
• možnosť účasti na programoch svetového samitu Planet Budapest 2021 v závislosti od 

ich obsadenosti
• catering v pavilóne „C” 
• zabezpečenie zatvárateľného skladu (od plochy stánky 18 m2)
• zabezpečenie prístupu k elektrine a internetu (wifi)
• zabezpečenie možnosti rokovania v závislosti od dispozície rokovacích miestností 
• osvetlenie stánku zo stropu
• štandardná spotreba energií
• upratovanie a dezinfekcia stánkov v zmysle platnej legislatívy
• návrh, výroba online vystavovateľského katalógu (HU, EN) s jednotnou štruktúrou

AKÉ MOŽNOSTI BUDEM MAŤ NA USKUTOČNENIE OBCHODNÝCH ROKOVANÍ?

Vystavovatelia v areáli Expa cez rezervačný systém budú mať k dispozícií aj 15 nadštandard-
ne zariadených rokovacích miestností. Digitálny katalóg zostavený o vystavovateľoch pre 
každú zahraničnú delegáciu a účastníka pricestujúceho do Maďarska bude zaslaná prostred-
níctvom 132 zahraničných zastupiteľských úradov našej krajiny. Pre vysokopostavené  zahra-
ničné delegácie Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska určí aj špecializované 
kontaktné osoby, ktoré budú tiež napomáhať uskutočneniu obchodných stretnutí a vyhľa-
dávaniu relevantných odborných vystavovateľov. Organizátori okrem uvedených predbežnú 
organizáciu B2B stretnutí môžu posunúť vpred aj pomocou špeciálneho softvéru vyvinutého 
na tento účel.   
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OKREM EXPA SA USKUTOČNIA AJ ĎALŠIE PODUJATIA?

Expo a svetový samit o udržateľnosti Planet Budapest 2021 pozostáva zo štyroch veľkých 
skupín podujatí.

Svetový samit usporiadaný v oblasti udržateľnosti je mimoriadna diplomatická udalosť,              
na ktorej sa zúčastnia čelní svetový lídri, zástupcovia vedeckej obce, vysoký predstavitelia 
medzinárodných organizácií, predstavitelia finančných inštitúcií a firiem.

V rámci Programov pre verejnosť Your Planet rodiny navštíviace podujatie prostredníctvom   
populárno-náučného centra môžu získať prehľad do bežných dní budúcnosti.

Zámerom zážitkového programu pre mládež Heroes of the Future je, aby upriamil pozornosť 
vekovej kategórie 10-16 ročných na význam trvalo udržateľnej životosprávy.

Expo sa uskutoční so samostatným programom, počas ktorého renomovaní prednášajúci 
prediskutujú najaktuálnejšie technologické, finančné a obchodné otázky udržateľného roz-
voja. Organizátori sa snažia aj o to, aby počas tematických programov poskytli čo najväčší 
priestor aj pre vystavovateľov. Odborní vystavitelia expa môžu voľne navštíviť aj ďalšie podu-
jatia Planet Budapest.

KTO MÔŽE NAVŠTÍVIŤ EXPO?

Expo po bezpečnostnej kontrole môže navštíviť každí bez potreby predchádzajúcej  
registrácie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Za účelom získania podrobných informácií a ďalších dokumentov (Informačná príručka a 
návod pre vystavovateľov, Prevádzkový poriadok Hungexpo, Covid príručka Hungexpo, Infor-
mácie o spracovaní osobných údajov) potrebných k registrácií prosíme navštívte webstránku 
https://planetbudapest.hu/jelentkezes.

V prípade akýchkoľvek informácií sa môžete dôverne obrátiť na spoluorganizátora Expa              
na Maďarskú agentúru pre rozvoj exportu HEPA na e-mailovej adrese planetexpo@hepa.hu, 
respektíve na telefónnom čísle +36 1 922 26 26.   
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PLANET BUDAPEST 2021 IS BUILT AROUND 
THE FOLLOWING FOUR THEMATIC EVENT GROUPS

UNIVERSE OF SUSTAINABILITY
SUMMIT

Heads of state and government, decision-makers, 
well-known experts of international organisations 
and the representatives of the scientific and 
business world will discuss topics such as 
sustainable water management, food production, 
waste management, energy, transport and smart 
cities. The primary goal of the Summit is to offer 
tangible and  accessible solutions to the challenges 
of sustainable development.

YOUR PLANET
INTERACTIVE PUBLIC PROGRAMMES 
ABOUT SUSTAINABILITY

Through the solutions presented at the interactive 
experience centre, participants will get a glimpse 
into everyday life in the future. They will have the 
opportunity to discover the home, the school and 
the city of the future as well as the sustainable food 
we will consume.

NATURE FRIENDLY DEVELOPMENT
SUSTAINABILITY EXPO

Businesses and start-ups targeting environmental 
sustainability will present their experience, share 
their knowledge and solutions offering new 
technologies and innovations. Furthermore, the 
Expo will offer an exclusive platform for networking 
as well as B2B meetings.

HEROES OF THE FUTURE
YOUTH PROGRAMME 
ABOUT SUSTAINABILITY

One of the key objectives of the programme is to 
raise awareness among children and teenagers 
about the importance of living sustainably. 
The event offers activities to school groups of all 
ages as well as families, with education and 
entertainment going hand in hand.

PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE NAVŠTÍVTE WEBSTRÁNKU PODUJATIA: WWW.PLANETBUDAPEST.HU

KONTAKTY

30. november – 5. december 2021.
Budapešť, Hungexpo

© PLANET BUDAPEST 2021

Vytlačené na recyklovaný papier.  

30. november – 5. december 2021.
Budapešť, Hungexpo 

planetexpo@hepa.hu
+36 1 922 26 26
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