
„Az építőipari termelés 2019-ben és 2020-ban is tovább nő! 
 (GKI)

„2020-tól a felújítások adhatják a szektor növekedésének 
motorját. ” (BMI Group)

„A falusi CSOK keretében támogatás igényelhető a meglé-
vő ingatlanok felújítására is, ami főként a kistelepüléseken 
található ingatlanok minőségét javíthatja.” (ingatlan.com)

A FEJLŐDÉS FOLYTATÓDIK 
AZ ÉPÍTŐIPARBAN 
„A jó évek várhatóan folytatódnak majd az EECFA kelet- 
és nyugat-balkáni országainak építési piacain. A régió 
egészére vonatkozóan 2019-2021-ben összesen mintegy 
15%-os, de lassuló növekedés várható. Magyarországon 
ez az érték csak egy év alatt 9,2 százalék, amellyel 
magasan az első helyen áll a nyugati és kelet-európai 
országokat összehasonlítva.” (Buildecon)

HATÉKONYSÁGJAVULÁS 
SZÜKSÉGES AZ ÉPÍTŐIPARBAN

• épületenergetikai korszerűsítés
• megújuló energia felhasználás növelése
• környezetbarát építőanyagok, 

lakberendezési megoldások
• a jövő építőanyagai, lakberendezési tárgyai
• minőség és költséghatékonyság
• egyedi, személyre szabható megoldások
• modern technológiák

A CONSTRUMA csokor fókuszában 
az építőipar, lakberendezés, design 
ipar előtt álló kihívások és azok 
megoldási lehetőségei állnak:

„A Lakberendezők Országos Szövetsége hosszú évek óta részt 
vesz szakmai kiállításokon, melyek közül kiemelt megjelenés 
a tavaszi OTTHONDesign kiállítás a Construma csokron belül. 
A szövetség tagcégeivel karöltve különleges enteriőröket ter-
vez, pályakezdő tervezők bevonásával. Kapcsolatépítés, gya-
korlat és potenciális ügyfél, ezt mind prezentálja a kiállítás. 
A cégek bemutatják a legújabb termékeket, innovációkat 
olyan enteriőrben, melyet szakemberek terveznek. A szö-
vetség egyik kiemelt feladata a közízlés formálása, melyre a 
kiállítás a legjobb lehetőség!” Ács Erzsébet elnök, Lakbe-
rendezők Országos szövetsége

„Az ÉMSZ több, mint 20 éve védnöke, 3 éve társ-fővédnöke 
a szakkiállításnak. Edukatív, show jellegű bemutatóinkkal 
teszünk azért, hogy a kiállítás látogatása a szakma és a 
végfelhasználók számára is élményt jelentsen. A 2020-as 
évre újdonsággal készülünk: az „A” pavilonban egy lát-
ványos tetős show szigetet fogunk kialakítani. Hiszem, 
hogy a CONSTRUMA széleskörű kísérőeseményeivel és az 
5 nap alatt bemutatásra kerülő termékújdonságokkal a ter-
vezők, a kivitelezők és a nagyközönség informálása által je-
lentősen hozzájárul a szakma színvonalának emeléséhez.”
Sándor Mátyás elnök - ÉMSZ Épületszigetelők, 
Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi 
Szövetsége

SZAKMAI SZÖVETSÉGEK  
A KIÁLLÍTÁSRÓL: 

LÁTOGATÓKAT VONZÓ 
SZAKMAI PROGRAMOK 

• ÉMI Solar Deacathlon projektek
• Tetőfedő gyakorlati bemutatók
• ÖkoCity bemutatóház
• Napelem szerelési bemutató

• WoodLike workshop
• Lakberendezési trendek
• Magyar Design

KONFERENCIÁK

• Innovációs és Technológiai Minisz-
térium szakmai program (Témák: 
Fókuszban a digitalizáció. A 
termelés kivitelezés üzemeltetés 
modern technológián alapuló 
életciklus szemlélete. Innovatív 
hazai építőanyag gyártók, alter-
natív építőanyagok)

• Szakmai konferenciák aktuális 
építőipari kérdésekről

• Magyar Építész Kamara és 
Magyar Mérnöki Kamara kötelező 
szakmai továbbképzése

• TETŐFEDŐK NAPJA –  
az ÉMSZ szervezésében

• FAIPAR NAPJA – a Bútorszövetség szervezésében

BEMUTATÓK

SZÍNPADI PROGRAMOK,
BESZÉLGETÉSEK

AZ ÉPÍTŐIPAR FEJLŐDÉSÉNEK EGYIK MOTORJA: CONSTRUMA

„2018. évben az építőipar teljesítménye tovább bővült, 
értéke folyóáron elérte a 3.347 milliárd forintot. Minden 
alágazatban jelentős mértékben emelkedett a teljesít-
mény. Ezt a növekedést az ágazat a foglalkoztatotti lét-
szám bővítésével, erőteljes géplízing-növeléssel és saját 
gépi beruházásokkal, technológiai korszerűsítésekkel 
érte el. 2019. évtől jelentős hatékonyságjavulás szükséges 
a hazai építési piacon. Az ágazat rendelésállományát és 
teljesítőképességét alapul véve 2019. évben is kétszámje-
gyű bővülése lehet a termelési értéknek.”   (ÉVOSZ)

Helyszín: HUNGEXPO Budapest

CONSTRUMA
KIÁLLÍTÁSI IGAZGATÓ
BARANYAI Gergő
Tel.: 263-6104; Mobil: 30/642-1374
E-mail: baranyai.gergo@hungexpo.hu 

OTTHONDesign
KIÁLLÍTÁSI IGAZGATÓ
KATONA Angéla
Tel.: 263-6025; Mobil: 30/446-1311; 
E-mail: katona.angela@hungexpo.hu

ÉRTÉKESÍTÉS
CONSTRUMA / Electrolight, 
Frontál  
NAGY Fruzsina
Tel.: 263-6196; Mobil: 30/557-8792
E-mail: nagy.fruzsina@hungexpo.hu

CONSTRUMA/ Inter-Isola,  
Dach-Tech, építőgépek,  
építőanyagok, szerszámok
MOLNÁR Emese
Tel.: 263-6194; Mobil: 30/167-4009 
E-mail: molnar.emese@hungexpo.hu 

CONSTRUMA / RENEO,
épületgépészet
LOVASI Enikő
Tel.: 263-6195; Mobil: 30/732-9494; 
E-mail: lovasi.eniko@hungexpo.hu 

Tervből kivitelezés van.

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI KIÁLLÍTÁSI CSOKOR

2020. április 1–5.

JELENTKEZÉS:

AZ ÖNÖK SIKERÉÉRT DOLGOZUNK:

INNOVATÍV, KREATÍV, MINŐSÉGI, KOMPLEX

2020. április 1–5.

OTTHONTEREMTÉS FELSŐFOKON 

ÉPÍTŐANYAGTÓL A TETŐIG (CONSTRUMA)

LAKÁSBELSŐ KIALAKÍTÁSA (OTTHON DESIGN)

Nyílászárók, kapu 
árnyékolástechnika, 

üvegipar 
(FRONTÁL)

Bútor

Lépcsők, korlátok

Fürdőszoba & wellness

Lakástextil

Konyhatechnológia, 
háztartási nagygépek

Burkolatok Kandallók, kályhák

Lakásvilágítás, szórakoztató 
elektronika

Építőgépek Készházak RENEO – 
megújuló energia, 

épületgépészet

Kerttervezés

Tetőfedés, 
homlokzatok, 
bádogosipar 

(DACH-TECH), 

Víz-, hő- és 
hangszigetelés 
(INTER-ISOLA),

Világítástechnika, 
épületvillamosság, 

épületautomatizálás 
(ELECTROLIGHT)

Építőanyagok

39. Nemzetközi építőipari szakkiállítás 9 . Otthonteremtési szakkiállítás

HELYSZÍN:
HUNGEXPO 
Budapest Kongresszusi 
és Kiállítási Központ Zrt. 
Cím: 1101 Budapest, 
Albertirsai út 10.

NYITVA TARTÁS:
Szakmai napok:
2020. április 1–3. 9.00-18.00
Nagyközönség napok:
2020. április 4. 9.00-18.00
2020. április 5. 9.00-17.00

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

www.construma.hu

www.otthon-design.hu

Kedvezményes I.  
2019. szeptember 30.

Kedvezményes II.  
2020. január 15.



39. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

A hazai gyártók által fejlesztett, a vezető nemzetközi 
kiállítások után Magyarországon először bemutatni 
kívánt újdonságok számára a legkiválóbb szakmai 
fórum, ahol a lehető legszélesebb szakmai és vég-
felhasználói körrel tudja megismertetni a terméket.
A CONSTRUMA DÍJ évtizedek óta kiemelt figyelmet 
biztosít a kiállítók innovatív fejlesztéseinek. A kiállí-
tás szakmai programja is számos ponton foglalkozik 
a hazai fejlesztések témájával. 

A HUNGEXPO törekvése, hogy kiállításain a legújabb trendeket 
hozza el látogatói számára. A lakberendezés területén a 
Lakberendezők Országos Szövetségének közreműködésével 
minden évben egy rendkívül impozáns, lakásbelsőt imitáló 
enteriőrben tekinthetik meg a látogatók a legújabb lakberendezési 
megoldásokat, színeket, stílusokat. A standon a csokor kiállítóinak 
termékei közül is számos beépítésre kerül, ezáltal újabb üzleti 
lehetőséget generálva. Az stand egyszerre oktat, formálja az 
ízlést, információt nyújt, inspirációt ad a látogatók és piaci 
lehetőséget teremt a résztvevők számára, továbbá népszerűsíti a 
lakberendezési tanácsadást a kapcsolódó szolgáltatáson keresztül.

A Bútorszövetség kiemelt fórumnak tekinti az OTTHONDesign 
kiállítást. A hazai asztalosipar, bútorgyártás népszerűsítése 
érdekében számos szakmai programot szervez a kiállításra. Itt 
tartja a szövetség éves közgyűlését, egy aktuális témát feldolgozó 
konferenciát. A WoodLike gyakorlati workshop az asztalosipari 
szakmát hozza közelebb a nagyközönséghez. Az állandó 
programokon felül minden évben plusz tartalmat is hoznak a 
kiállításra, melynek részese a hazai bútoripar – a gyártók vagy 
az egyedi designer tervezők. Több éven keresztül a MOME-
val közösen a Download Design projekt futott sikerrel, 2019-
ben a Zöld bútor mini kiállítás népszerűsítette a fenntartható 
bútorgyártást. 

Az építőipar másik fő irányvonala is egyre hangsú-
lyosabb szerepet kap a CONSTRUMA kiállításon. Az 
épületautomatizálás, az okos otthonok, intelligens 
épületek egyre nagyobb kihívásokat jelentenek az 
építészek és az építőipari szakemberek számára.
Ezen innovációk bemutatását is kiemelten kezeli a 
kiállítás mind a kiállításon, mind a kísérő szakmai 
programokban.

A RENEO megújuló energia témakör a látogatók köré-
ben folyamatosan az egyik legnépszerűbb terület. Az 
elmúlt év és várhatóan a következő év slágertémája 
is a napenergia hasznosítása. A zöld környezet megte-
remtését célzó, a környezettudatos megoldások nem 
csak a célzott tematikánál, de a kiállítás egészén meg-
találhatók. A kiállítói fejlesztések - ezáltal a kiállítás - 
középpontjában az energia hatékony és takarékos fel-
használását biztosító termékek állnak.

A CONSTRUMA otthonteremtési kiállítá-
si csokor a közép-kelet-európai régióban 
egyedülálló és vezető pozíciót ért el az el-
múlt években. Magyarország egyetlen és 
kiemelkedő szakmai fóruma, mely az épít-
kezéstől a lakberendezésen át a kertter-
vezésig lefedi az otthonteremtés teljes 
spektrumát. 

9 . Otthonteremtési szakkiállítás

A kiállítás küldetése a kezdetektől, hogy a hazai design szakma 
számára platformot kínáljon a bemutatkozáshoz. A kiállítás szakmai 
részét erősíti minden évben a MAGYAR DESIGN stand, melynek 
anyaga egy teljes év designterméséből áll össze, számos alkotás itt 
debütál. A kiállítási tárgyak között prototípusok, kísérleti darabok és 
kisszériás vagy egyedi megrendelésre készülő bútorok, világítótestek, 
lakberendezési kiegészítők, dekorációs tárgyak szerepelnek. Minden 
évben több tucat designernek ad lehetőséget, miközben ízlést 
fejleszt, szemléletet formál, a nagyközönséghez közelebb hozza a 
magyar designt, a nemzetközi trendeket, a szakma számára pedig 
egy kiemelt találkozópont, beszélgetésekkel színesítve.

*CÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGI KÖRE

*Több választós

A kiállítási csokor névadó zászlóshajója, a hazai 
legnagyobb építőipari szakkiállítás, a gyártók kiemelt 
megjelenési fóruma. Nemzetközileg is elismert, 
jegyzett rendezvény. Tematikája lefed mindent, 
ami az építkezéshez szükséges, amire az építőipari 
szakembereknek vagy az építkező végfelhasználóknak 
szüksége van.

A CONSTRUMA csokor folyamatosan növekvő 
és látogatói oldalról is egyre népszerűbb részét 
képező kiállításon a konyhatechnológiától a 
fürdőszobán át a nappaliig minden megjelenik, 
ami a lakásbelső kialakításához szükséges lehet.

CONSTRUMA OTTHONTEREMTÉSI 
KIÁLLÍTÁSI CSOKOR 

SZAKMAI LÁTOGATÓK: 70%

*CÉGÉNEK MŰKÖDÉSI TERÜLETE

54%

46%

40%

31%

23%

16%

KIVITELEZÉS

TERVEZÉS

SZOLGÁLTATÁS

KERESKEDELEM  

SZERELÉS

GYÁRTÁS

DÖNTÉSHOZÓ VAGY DÖNTÉSRE 
BEFOLYÁSSAL BÍRÓ

TERVEZI, HOGY JÖVŐRE IS 
KILÁTOGAT

LÁTOGATÓINK:

Ingatlan típusa szerint:
CSALÁDI HÁZ

Ingatlanvásárlás, felújítás:
MEGLÉVŐ LAKÁS FELÚJÍTÁSA, BERENDEZÉSE

Vásárlási hajlandóság a kiállításon:
VÁSÁROLT, ELŐLEGET FIZETETT A HELYSZÍNEN

15% RÉGI TÁRSASHÁZ | 13% LAKÓPARK | 9% PANEL

35% HÁZ ÉPÍTÉS | 26% HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS, FELÚJÍTÁS  

14% ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁS VÁSÁRLÁS, BERENDEZÉS 

47% TERVEZI A HELYSZÍNEN LÁTOTTAK ALAPJÁN

VÉGFELHASZNÁLÓK: 30%

63%

56%

25%

MIÉRT ÉRDEMES KIÁLLÍTANI?
17 M ONLINE 

IMPULZUS 65 PRINT 
MEGJELENÉS

650 TV SPOT

155 
ÓRIÁSPLAKÁT

OTTHONTEREMTÉSI CSOKOR 2019 SZÁMOKBAN:

70 EZER SAJÁT 
SZAKMAI
ADATBÁZIS

ORSZÁGOS 
100 M FT ÉRTÉKŰ 
KAMPÁNY

INNOVÁCIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA, ENERGIAHATÉKONYSÁG

DIGITALIZÁCIÓ, AUTOMATIZÁLÁS, SMART MEGOLDÁSOK

536
KIÁLLÍTÓ

20 ORSZÁG

48.845
LÁTOGATÓ

34 ORSZÁG

21.862m2

KIÁLLÍTÁSI TERÜLET 

NETTÓ 

LAKBERENDEZÉSI TRENDEK

A HAZAI BÚTORIPAR

MAGYAR DESIGN

57% ÉPÍTŐIPAR

23% ÉPÜLETGÉPÉSZET

8% OKTATÁS

7% KERT

5% ÁLLAMIGAZGATÁS

23% LAKBERENDEZÉS, BÚTORIPAR

BEOSZTÁSA

39% 
TULAJDONOS

15% 
KÖZÉPVEZETŐ

34% 
BEOSZTOTT

12% 
FELSŐVEZETŐ 68% 88%


