
KIÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÓ 

Építési és lakásfelújítási szakvásár 



A szakma jelzéseire reagálva, valamint az építkező, otthonukat felújító 
magánszemélyek igényei alapján nagy örömmel mutatjuk be az építőipar 
legújabb, őszi kiállítását. 
 

Tartson velünk és jelenlétével emelje a rendezvény fényét. 

2021. szeptember 17-19.   Vasúttörténeti Park 



2021-ben az építőipari beruházások nem 
növekednek tovább, mint az elmúlt években.  A 
piaci előrejelzések alapján a lakásfelújítás lehet a 
növekedés motorja. 
 
 

A technológia fejlődésének valamint a változó 
éghajlatnak köszönhetően az építkezések, 
felújítások „szezonja” lényegesen 
meghosszabbodott. 



Egy őszi tematikus expo lehetőséget nyújt az 
érdeklődőknek, hogy az utolsó negyedévben 
esedékes befejező munkákhoz megtalálják a 
hiányzó eszközöket, termékeket, és 
megrendeléseket adjanak le. Valamint megfelelően 
felkészüljenek, ötleteket gyűjtsenek a tavasszal 
induló építkezéshez/felújításhoz. 
 
 

. 

Az ősz, valamint a naptári tél eleje még bőven az 
aktív munkálatokat jelentik. A téli „leállás” a 
tervezés, információgyűjtés időszaka. 



2021. szeptember 17-19.   Vasúttörténeti Park 

Helyszín: Budapest egyik legnagyobb, 
remek építészeti kialakításokkal 
rendelkező rendezvényhelyszíne. 
 
A Vasúttörténeti Park 4800 
négyzetméter fedett és 2000 nm+ 
szabadtéri kiállító területével kiváló 
helyszín egy új szakmai kiállítás, a 
BAU Budapest elindulásához. 
 
Jól ismert helyszín, kiváló 
megközelítés, egyszerű parkolási 
lehetőség. 
 
 
 

Friss üde színfolt a magyarországi építőipari és lakás 
felújítási szakvásárok területén. 



Célközönség: 

 
építkező, felújítást végző / tervező 

magánszemélyek, 
 
az újdonságokat, előnyöket kereső 

viszonteladók, valamint 
 
a megvalósítást végző szolgáltatók, 

szakemberek akik szívesen találkoznának 
a „szakmával” 

Várható látogatószám: 12 000 + fő 

A BAU Budapest egy ember-központú, áttekinthető kiállítás, amely megfelelő minőségű és 
számú lehetőséget nyújt a látogatók számára a választásban, akik mégsem vesznek el a túlzó 
kínálatban. 

 



A BAU Budapest kiállítás főbb tematikái: 
 

Belső burkolatok (csempe, 

parketta, laminált padló) 

Tapéta 

Kilincs 

Riasztó, kamera 

Napelem 

Okosház rendszerek 

Szaniter 

Zuhanykabin 

 

 

 

Hőszigetelés 

Ajtó-ablak 

Redőny 

Fűtésrendszer 

Villanyszerelés, kapcsolók 

Lámpák, csillárok 

Szellőzés technika 

Klímatechnika 

Központi porszívó 

Megújuló energia 

 

 

Segédanyagok: fugázók,  

ragasztók 

Festékek 

Szerszámok, szerszámgépek 

Élzárók, szegélyek 

Stukkó, rozetta 

Kazán, vízmelegítő 

Építőanyagok 

Árnyékolás technika 

Wellness, otthoni SPA 



A BAU Budapest főszervezője: Bognár Péter 

20 évet töltött el az építőipari, barkács kiskereskedelemben, 
megismerve a beszállítók és a vásárlók igényeit. 
 

16 éves multinacionális tapasztalat (OBI barkácsáruházak beszerzési, 
értékesítési igazgató) 
 

10 éve a kereskedelem fejlesztésén dolgozik mint tanácsadó, olyan 
cégeknél, mint például az újHÁZ Centrum Zrt, ahol 2012-ben a vállalat 
stratégiai fejlesztésében és dimenzióváltásában játszott közre, illetve a 
Praktiker, ahol az áruházak fejlesztésében és a vállalat Lean 
transzformációjában vállalt fontos szerepet 



A vevők igényei szerint összeállított 
témakörök, a különleges 
helyszínválasztás, intenzív B2C 
kommunikáció. 
Profi, és rugalmas szervezői háttér, friss, 
lendületes csapat, iparági szakmai 
tapasztalat mind az építőipari mind a 
felújítási kereskedelem területén. 
 

Az egyetlen ősszel 
megrendezésre kerülő építőipari 

lakossági rendezvény Vevők igényei szerint 
összeállított témakörök 

20+ év iparági 
szakmai tapasztalat 

Profi, és rugalmas szervezői háttér 

12 000+ látogató 

20 M Ft értékű 
marketing csomag 

90+ kiállító 



Marketing aktivitás 

Óriásplakát (egy hónap) 
 
Óriásháló (egy hónap) 
 
Országos rádió: (Retró rádió és Rádió 1 két hetes kampány) 
 
Regionális rádiók: (Infó rádió, Jazzy rádió két hetes kampány) 
 
Google hirdetések, remarketing, Facebook, Instagram hirdetések 
 
Folyamatos online social media aktivitás  (négy hónap) 
 
Együttműködés a legnagyobb, legaktívabb tematikus FB csoportokkal 
 
Bevásárló központok mosdóiban kihelyezett plakátok (kézszárító, tükör stb.) 
 
Budapesti kerületi lakossági újságok (pl. Hegyvidék újság, Budai Polgár) 

A célközönségünket hatékony jól bevált, működő marketing eszközökkel, korosztályonként, 
érdeklődési körönként különböző kommunikációval érjük el. 
 

Marketing csomag értéke kb. 20 millió forint. 

Várható látogatószám: 12 000 fő / 3 nap 



Regisztrációs díj: 39 900 Ft + áfa  (kiállítónként) * 
Területbérleti díj:   

    12 nm-ig  32 900 Ft + áfa / nm,  
    13 nm felett: 27 900 Ft + áfa / nm 

 
(Early Bird kedvezmény: március 31-ig:  24 900 Ft + áfa / nm) 

 
Standépítés (opcionális): 15 900 Ft + áfa / nm –tól 
Áramkiépítési díj (opcionális): 24 900 Ft + áfa (3kW) 

 
PÉLDA számítások: 
 

Early bird: 9 nm terület épített standdal, szőnyegezve, 4 db szék, 1db asztal, 
infópult, 3kW árammal, regisztrációs díjjal: 432 000 Ft + áfa 
 

12 nm terület szőnyegezve 3kW árammal: 487 200 Ft + áfa 

 
* A regisztrációs díj tartalma: 
 
Díjmentes parkolás,terület méretétől függően karszalag, tiszteletjegy, 
listaszerű felsorolás a rendezvény weboldalán, listaszerű felsorolás a kiállítói 
füzetben, dedikált ügyintéző 

 

 

Részvételi díjak 

Részletes ajánlatunkat kérje értékesítő munkatársunktól: sales@baubudapest.com 

2021. szeptember 17-19.   Vasúttörténeti Park 



Így néz ki a Vasúttörténeti Park tágas 4800 nm-es csarnoka, 2021 szeptember 17-19. 
között azonban már a BAU Budapest standjaival találkozhatnak itt a látogatók. 

 
Válassza ki még ma vállalkozása standhelyét! 

sales@baubudapest.com 


