Planet Budapest 2021
Wystawa i Szczyt Zrównoważonego Rozwoju
29 listopada 2021 - 5 grudnia 2021 r.
Budapeszt, Pawilon „A” Hungexpo
INFOR MACJE

DL A

W YSTAWCÓW

Pomyśl o środowisku zanim postanowisz wydrukować ten dokument.
planetbudapest.hu

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WYSTAWIE I SZCZYCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PLANET BUDAPEST 2021?
Planet Budapest 2021 to największa impreza, której celem jest otwieranie nowych możliwości
rynkowych przed dostawcami. W wydarzeniu, na którym spodziewamy się dziesiątek tysięcy
gości z kraju i za granicy, wezmą także udział głowy państw i rządów, urzędnicy państwowi
oraz ważne postacie ze świata nauki, biznesu i finansów. Rząd Węgier zorganizował w Budapeszcie trzy kolejne edycje Szczytu Wody w 2013, 2016 i 2019 roku. Podczas ostatniej edycji
trzydniowej imprezy 58 wystawców odbyło ponad 700 spotkań biznesowych. Wyniki badania
przeprowadzonego po jej zakończeniu wskazują, że korzyści biznesowe przewyższyły znacznie
koszty organizacji wydarzenia. W porównaniu ze Szczytem Wody, Wystawa i Szczyt Zrównoważonego Rozwoju Planet Budapest 2021 jest znacznie większą imprezą pod względem
liczby uczestników i reprezentowanych gałęzi gospodarki.

Wystawa towarzysząca Szczytowi Wody w Budapeszcie w 2019 r.

CZY WYSTAWCĄ MOŻE ZOSTAĆ KAŻDY?
Organizatorzy zapewniają możliwość zaprezentowania się spółkom z krajów Grupy Wyszehradzkiej, których produkty i/lub usługi przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Nie jest
to jednak równoznacznie z udziałem wystawcy w imprezie. Organizatorzy dokonają oceny
wypełnionych internetowych zgłoszeń i wyłonią wystawców, których działalność jest spójna z
celami i założeniami wydarzenia. Wystawcy mogą składać swoje zgłoszenia w jednej z trzech
kategorii: (1) start-upy, (2) spółki, (3) instytucje szkolnictwa wyższego i organizacje branżowe.
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CZY WYDARZENIE BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ONLINE CZY W TRADYCYJNEJ FORMULE?
Na podstawie danych o liczbie szczepień organizatorzy podjęli decyzję, że impreza odbędzie
się w tradycyjnej formule. Ponieważ wiele znanych branżowych wydarzeń poświęconych kwestii zrównoważonego rozwoju zostało odwołanych, zainteresowanie imprezą Planet Budapest
2021 przekroczyło nasze oczekiwania. Aby zapewnić uczestnikom jak największe możliwości
przedstawienia się uczestnikom podczas wydarzenia, organizatorzy wykorzystają nowe narzędzia, które umożliwią wystawcom zaprezentowanie ich produktów i usług w sieci.

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ ZGŁOSZENIE?
Zgłoszenia są przyjmowane do 31 lipiec 2021 r. do godz. 23.59. Otrzymane zgłoszenia zostaną ocenione przez organizatorów, a wnioskodawcy zostaną powiadomieni o wyniku oceny
drogą mailową do dnia 15 sierpień 2021 r. Tylko podpisane zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Wystawie będą uważane za ważne.
https://planetbudapest.hu/en/registration

ILE KOSZTUJE UDZIAŁ W IMPREZIE?
•

Koszt uczestnictwa w sześciu dniach wystawy wynosi 40,000 HUF netto za 1
metr kwadratowy.

•

Oprócz kompleksowego pakietu wystawcy, opłata za udział w wystawie obejmuje również
koszt profesjonalnego szkolenia.

KTO JEST ORGANIZATOREM WYDARZENIA?
Organizatorem Planet Budapest 2021 jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu.
Współorganizatorem imprezy jest Węgierska Agencja Promocji Eksportu HEPA.
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scena

sale konferencyjne
stoiska

Pawilon „A” - widok z lotu ptaka.

CZY MUSZĘ SAM ZAPROJEKTOWAĆ I ZAPEWNIĆ MONTAŻ SWOJEGO STOISKA?
Jednym z głównych celów Wystawy Zrównoważonego Rozwoju jest maksymalne zmniejszenie
jej śladu węglowego. W związku z tym organizatorzy przygotują dla wszystkich wystawców
stoiska zbudowane z ekologicznych materiałów, które będą miały spójny projekt. Wystawcy
mają do wyboru 6 stoisk różnej wielkości (od 9 do 90 m2), a oprócz kosztów projektu i montażu opłata za stoisko obejmuje podstawowe wyposażenie, które może, na życzenie, obejmować
dodatkowe elementy.

Projekt stoiska o powierzchni 90 m2
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JEDNOLITA STYLISTYKA
Projekt stoiska typu 1

Projekt stoiska typu 2

Projekt stoiska typu 3
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Za jeden metr kwadratowy, podstawowa opcja montażu jest wliczona w cenę udziału w wystawie
9 m2

18 m2

27 m2

36 m2

63 m2

90 m2

1 półka
punkt informacyjny

2 półki
punkt informacyjny

3 punkty
informacyjne
wyposażone w
półki

1 stołek barowy

2 stołki barowe

3 stołki barowe

1 szafka z półkami (około 100 * 30 * 210 cm)

*

zamykane
zamykane
zamykane
pomieszczenie pomieszczenie pomieszczenie
magazynowe magazynowe- magazynowe
o powierzchni go powierzchni o powierzchni
2.2 m2, szafa z 3,8 m2, szafa z 3,2 m2, szafa z
półkami
półkami
półkami

zamykane
zamykane
pomieszczenie pomieszczenie
magazynowe magazynowepowierzchni
go powierzchni
6,5 m2, szafa z 7,2 m2, szafa z
półkami
półkami

1 stół konferencyjny

2 stoły konferencyjne

4 krzesła

8 krzeseł

1 pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów

2 pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów

1 ekran LCD o przekątnej 45 cali

1 ekran LCD o przekątnej
45 cali i
1 ekran LCD o przekątnej
70 cali

1 gaśnica

*Zapewniamy bezpieczną obsługę stoisk o powierzchni 9 m .
2
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PODSTAWOWA OBSŁUGA STOISK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rezerwacja przestrzeni wystawienniczej, montaż, obsługa techniczna, demontaż,
stoiska są wykonane z ekologicznych materiałów pochodzących z recyclingu, zapewniamy
jednolity projekt i wygląd stoisk
gwarancja spójnej identyfikacji wizualnej,
indywidualne rozmieszczenie podstawowego wyposażenia stoisk,
powierzchnia pokryta wykładziną, meble,
koordynacja ekspozycji wystawianych produktów,
wejściówki wystawcy dla uczestników (w zależności od wielkości stoiska),
możliwość uczestnictwa w programie wydarzeń Szczytu Planet Budapest 2021, w
zależności od frekwencji,
catering w pawilonie „C”,
zapewnienie zamykanej powierzchni magazynowej (dla stoisk o powierzchni 18 m2 i
większej),
energia elektryczna i dostęp do Internetu (Wifi),
możliwość organizacji spotkań, w zależności od dostępności sal,
oświetlenie stoiska (reflektory podsufitowe),
ogólne zużycie mediów,
sprzątanie i dezynfekcja stoiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami
sanitarnymi,
projekt i realizacja internetowego katalogu wystawcy (węgierska i angielska wersja
językowa) w standardowym układzie.

CZY BĘDĘ MIAŁ MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA NEGOCJACJI BIZNESOWYCH?
W budynku Wystawy wystawcy mają dodatkowo do swojej dyspozycji 15 w pełni wyposażonych sal przeznaczonych na spotkania, które są objęte systemem rezerwacji. Cyfrowy katalog wystawców zostanie przesłany z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkim zagranicznym
delegacjom i uczestnikom, którzy przyjadą na Węgry w składzie 132 zagranicznych misji.
Dodatkowo, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu wyznaczy osoby kontaktowe dla zagranicznych delegacji wysokiego szczebla, które będą służyć im pomocą w organizacji spotkań biznesowych i odwiedzin wybranych wystawców. Oprócz tego organizatorzy zapewniają
wsparcie wstępnego planowania spotkań B2B w postaci oprogramowania, które zostało
specjalnie stworzone w tym celu.
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JAKIE IMPREZY BĘDĄ TOWARZYSZYĆ WYSTAWIE?
Program Wystawy i Szczytu Zrównoważonego Rozwoju Planet Budapest 2021 obejmuje cztery tematyczne bloki wydarzeń.
Szczyt jest flagowym wydarzeniem dyplomatycznym poświęconym kwestii zrównoważonego
rozwoju, które gromadzi czołowych decydentów z całego świata, naukowców i urzędników
wysokiego szczebla z organizacji międzynarodowych, instytucji finansowych i spółek.
W ramach programów publicznych Twoja Interaktywna Planeta rodziny odwiedzające wydarzenie mogą odwiedzić nasze centrum interaktywnych doświadczeń, żeby dowiedzieć się,
jak będzie wyglądać codzienne życie w zrównoważonej przyszłości.
Celem Programu Młodzieżowi Bohaterowie Przyszłości jest zwrócenie uwagi młodzieży w
wieku 10-16 lat na znaczenie zrównoważonego stylu życia.
Wystawa będzie przebiegać zgodnie z osobnym programem, podczas którego uznani prelegenci omówią najnowsze zagadnienia technologiczne, finansowe i biznesowe dotyczące
zrównoważonego rozwoju. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu umożliwić wystawcom prowadzenie prezentacji w ramach programów tematycznych. Wystawcy mogą bezpłatnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach Planet Budapest 2021.

KTO MOŻE ODWIEDZIEĆ WYSTAWĘ?
Po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa każda osoba może wejść na teren Wystawy bez
wcześniejszej rejestracji.

DODATKOWE INFORMACJE
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje oraz dodatkowe dokumenty wymagane do
złożenia zgłoszenia (Informacje dla wystawców i Instrukcja obsługi, Regulamin uczestnika
Hungexpo, Przewodnik dotyczący organizacji wydarzeń po zakończeniu pandemii COVID-19,
Ogólne warunki, Polityka prywatności), prosimy odwiedzić naszą stronę internetową:
https://planetbudapest.hu/en/registration
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy skontaktować się ze współorganizatorem
Targów - Węgierską Agencją Promocji Eksportu (HEPA) pod adresem planetexpo@hepa.hu
lub numerem telefonu: +36 1 922 2626
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WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WYDARZENIA JEST DOSTĘPNYCH NA JEGO OFICJALNEJ STRONIE: WWW.PLANETBUDAPEST.HU
Wydrukowano na papierze z recyclingu

