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PROČ BYCH SE MĚL ZÚČASTNIT VÝSTAVY EXPO A SUMMITU O UDRŽITELNOSTI 
PLANET BUDAPEST 2021?

Planet Budapest 2021 je rozsáhlá akce, jejímž cílem je otevírat pro vystavovatele nové příle-
žitosti na trhu. Akce, která má přilákat desítky tisíc domácích i zahraničních návštěvníků, se 
zúčastní hlavy států a vlád, vládní úředníci a klíčové osobnosti z akademické sféry, byznysu a 
z oblasti financí. Organizátoři akce uspořádali již tři úspěšné světové summity o vodě v Buda-
pešti v letech 2013, 2016 a 2019. Při posledním ročníku absolvovalo 58 vystavovatelů během 
tří dnů více než 700 obchodních jednání. Průzkum mezi vystavovateli ukázal, že obchodní pří-
nosy daleko převažovaly nad náklady na výstavu. Akce Planet Budapest 2021 zaměřená na 
udržitelnost svým rozsahem a pokrytými sektory mnohonásobně překonává dřívější světové 
summity o vodě.

Odborná výstava v rámci Světového summitu o vodě 2019 v Budapešti

MŮŽE BÝT VYSTAVOVATELEM KDOKOLI?

Organizátoři nabízejí příležitost k prezentaci společnostem ze zemí Visegrádu, které poskytují 
produkty a/nebo služby přispívající k udržitelnému rozvoji. Účast vystavovatelů však není auto-
matická. Po vyhodnocení přihlášek zaslaných prostřednictvím jednoduchého online systému 
organizátoři vyberou vystavovatele, kteří nejlépe splňují cíle a zaměření akce.
Přihlásit se můžete ve třech sekcích: (1) startupy, (2) obchodní společnosti, (3) vysoké školy a 
profesní organizace.
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JAKÉ JSOU NÁKLADY NA ÚČAST?
• Poplatek vystavovatele za šest výstavních dnů je pouze 40 000 HUF bez DPH za metr 

čtvereční.

• Kromě komplexního výstavního balíčku zahrnuje výstavní poplatek také poplatek za 
odbornou přípravu a školení.

KDO JE POŘADATELEM AKCE?

Planet Budapest 2021 pořádá Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu a spoluorganizáto-
rem výstavy Expo je Maďarská agentura pro rozvoj exportu HEPA.

JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT?

Termín pro zasílání vyplněných přihlášek končí 15. června 2021 ve 23:59 hod. Přijaté přihláš-
ky vyhodnotí organizátoři a zájemci o účast budou o výsledku informováni e-mailem do 30. 
června 2021. Přihlášku na odbornou výstavu lze považovat za platnou až po jejím písemném 
schválení.

https://planetbudapest.hu/jelentkezes

JE TO AKCE V ONLINE NEBO REÁLNÉM PROSTORU?

Na základě údajů o proočkovanosti jsou organizátoři rozhodnuti uspořádat akci v reálném 
prostoru. Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno mnoho tradičně pořádaných odborných akcí na 
téma udržitelnosti, je o Planet Budapest 2021 ještě větší zájem, než se očekávalo. Za účelem 
maximalizace příležitostí k prezentaci však organizátoři využívají také nové nástroje, které vys-
tavovatelům umožňují prezentovat své produkty/služby online.
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MUSÍM NAVRHOVAT A POSTAVIT VÝSTAVNÍ STÁNEK SÁM?

Důležitým cílem výstavy Expo o udržitelnosti je dosáhnout co nejnižší uhlíkové stopy při její re-
alizaci. Za tímto účelem organizátoři postaví stánek z ekologicky šetrných materiálů s jednot-
ným vzhledem pro každého. Vystavovatelé si mohou vybrat z 6 velikostí stánků (9 až 90 m2), 
poplatek za vystavovatele zahrnuje kromě nákladů na návrh a stavbu také základní vybavení, 
které lze na vyžádání doplnit.

Vizualizace stánku o rozloze 90 m2

Pohled shora na pavilon „A“
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VIZUALIZACE STÁNKŮ

Vizualizace stánku typu 1
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Vizualizace stánku typu 2

Vizualizace stánku typu 3



Základní instalace zahrnutá v účastnickém poplatku podle metrů čtverečních

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

1 informační  
pult s policemi

2 informační  
pulty s policemi

3 informační 
pulty  

s policemi

1 barová židle 2 barové židle 3 barové židle

1 skříňka s policemi (cca 100 x 30 x 210 cm)

*
uzamykatelné 
zázemí 2,2 m2 

s policovou 
skříní

uzamykatelné 
zázemí 3,8 m2 

s policovou 
skříní

uzamykatelné 
zázemí 3,2 m2 

s policovou 
skříní

uzamykatelné 
zázemí 6,5 m2 

s policovou 
skříní

uzamykatelné 
zázemí 7,2 m2 

s policovou 
skříňkou

1 jednací stůl 2 jednací stoly

4 židle 8 židlí

1 nádoba na tříděný odpad 2 nádoby na tříděný odpad

1x 45 palcový LCD monitor 1x 45 palcový a
1x 70 palcový LCD monitor

1 hasicí přístroj

* Ke stánkům o rozloze 9 m2 poskytujeme ukládací boxy.
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ZÁKLADNÍ SLUŽBY PRO STÁNKY

• rezervace stánků, jejich stavba, technický provoz a demontáž,
• používání stánků vyrobených z recyklovaných a ekologických materiálů,
• jednotný návrh a vzhled stánků,
• zajištění ztvárnění standardizované firemní identity,
• individuální uspořádání základního vybavení stánků,
• zajištění koberců, nábytku,
• koordinace umístění exponátů,
• poskytnutí vystavovatelských vstupenek pro účastníky (podle kategorie velikosti stánku),
• účast na programech Světového summitu Planet Budapest 2021 v závislosti na 

obsazenosti,
• stravování v pavilonu „C“,
• zajištění uzamykatelného zázemí (od stánku o rozloze 18 m2),
• zajištění odběru el. energie a přístupu na internet (wi-fi),
• zajišťování možnosti pro jednání v závislosti na dostupnosti jednacích místností,
• osvětlení stánku stropním reflektorem,
• využívání veřejných služeb v obvyklém rozsahu,
• úklid a dezinfekce stánků v souladu s platnou legislativou,
• návrh a příprava jednotného online katalogu vystavovatelů (HU, EN).

JAKÉ MOŽNOSTI BUDU MÍT K PROVÁDĚNÍ OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ?

Vystavovatelé mohou také využít 15 kvalitně vybavených jednacích místností na výstavě 
Expo prostřednictvím rezervačního systému. Digitální katalog vystavovatelů bude předem 
zaslán všem zahraničním delegacím a účastníkům přijíždějícím do Maďarska, a to prostředni-
ctvím 132 maďarských zastupitelských úřadů v zahraničí. K zahraničním delegacím na vyso-
ké úrovni budou pořádajícím Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu přiděleny pověřené 
kontaktní osoby, které budou rovněž pomáhat při organizování obchodních jednání a návštěv 
příslušných vystavovatelů. Předběžné plánování schůzek B2B navíc usnadňují organizátoři 
pomocí speciálního softwaru vyvinutého pro tento účel.
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BUDOU EXPO DOPROVÁZET I DALŠÍ AKCE?

Expo a Světový summit Planet Budapest 2021 o udržitelnosti v sobě zahrnuje čtyři rozsáhlé a 
tematicky zaměření akce.

Světový summit je stěžejní diplomatickou akcí o udržitelnosti, které se zúčastní přední světoví 
tvůrci politik, zástupci akademické sféry, vyšší úředníci z mezinárodních organizací a zástupci 
finančních institucí a obchodních společností.

V rámci návštěvnických programů Your Planet mohou rodiny přicházející na tuto akci získat 
přehled o problematice udržitelné budoucnosti prostřednictvím informačního centra.

Cílem programu Heroes of the Future pro mládež je upozornit 10-16leté na důležitost udrži-
telného životního stylu.

Expo bude organizováno jako samostatný program, během kterého budou renomovaní 
přednášející diskutovat o nejnovějších technologických, finančních a obchodních otázkách 
udržitelného rozvoje. Organizátoři se také snaží v rámci tematických programů poskytnout co 
největšímu počtu vystavovatelů prostor k vlastní prezentaci. Vystavovatelé na výstavě Expo 
mohou zdarma navštěvovat další akce v rámci Planet Budapest 2021.

KDO MŮŽE NAVŠTÍVIT EXPO?

Po bezpečnostní kontrole může kdokoli navštívit Expo bez předchozí registrace.

VÍCE INFORMACÍ

Podrobné informace a další dokumenty nezbytné k přihlášce (Informační a servisní příručka 
pro vystavovatele, Provozní řád Hungexpo, Příručka Hungexpo Covid, Všeobecné obchodní 
podmínky, Informace o ochraně osobních údajů) naleznete na webových stránkách  
https://planetbudapest.hu/jelentkezes.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na spoluorganizátora výstavy Expo, Maďarskou agenturu 
pro rozvoj exportu HEPA na e-mailové adrese planetexpo@hepa.hu nebo na tel. čísle  
+36 1 922 2626.
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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.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY AKCE: WWW.PLANETBUDAPEST.HU

KONTAKT

29. listopadu - 5. prosince 2021
Budapešť, Hungexpo

© PLANET BUDAPEST 2021

Vytištěno na recyklovaném papíru.
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