Kiállítások és vásárok
Mi?

2017. február
Miről?

Mikor?

Az országban éttermek, borkereskedők állítják majd a
8. Furmint Február középpontba ezt a szőlőfajtát A pincészetek, melyek
Nagykóstoló
egyetértenek az elképzeléssel bemutatják furmintjaikat a
kóstolón.

február 2.

Az ország minden részéből érkező csokoládék vására, a
V. Pécsi Csokoládé
magyar kézműves manufaktúrák csokoládékészítőinek
Karnevál
remekeivel

február 4-5.

FeHoVa

Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás

Hol?

Információ

Magyar
Mezőgazdasági https://www.facebook.com/events/1075192992600106/
Múzeum, Budapest

Zsolnay Negyed,
http://www.pecsprogram.hu/program/V_Pecsi_Csokolade_Karneva
Pécs

február 9-12.

HUNGEXPO,
Budapest

http://fehova.hu/

Borjour Magnum
2017

Az év legnagyobb borkóstolója. 200 borászat és
kézműves gasztrós kiállítók

február 11.

Millenáris Park,
Budapest

http://borjour.hu/borjour-magnum-2017/

Beltéri levegő
konferencia

A konferencia fő témaköre ezúttal is a megfelelő
munkahelyi környezet.

február 16.

Aquaworld Resort
Budapest,
Budapest

http://e-gepesz.hu/?action=show&id=16736

StartupLive
Budapest

KávéBár Bazár

COMFORT

Több mint negyven városból érkeznek startupok,
mentorok, befektetők, marketing szakemberek az
GE Digital Careers,
eseményre. A három nap alatt az ötleteket csapatokban február 17-19.
https://www.facebook.com/events/1484987151514676/
Budapest
dolgozzák ki és mutatják be a résztvevők magyar és
ausztriai befektetőknek.
A hazai kávé- és bárvilág bemutatása; barista,
sommelier, koktél és flair bajnokság

február 18-19.

Tesla Budapest,
Budapest

http://www.kavebar.hu/

Épületenergetikai és Épületfelújítási szakkiállítás és
konferencia

február 22-23.

Budapest

http://www.comfortbudapest.hu/

február 23-26.

HUNGEXPO,
Budapest

http://boatshow.hu/

Budapest Boat Show A hajózás és a vízi sportok szezonnyitó rendezvénye

Kiállítások és vásárok

2017. február

Vásár Magyarország legjelentősebb építőipari, gépész,
Pollack Expo 2017 informatikai, villamosipari és környezetvédelmi
szereplőinek részvételével

február 23-24.

EXPO Center,
Pécs

http://www.pollackexpo.hu/

A Food Truck Show bemutatja az első Food Truck
Rallyt! Az ízkaravánnak ezúttal szakmai zsűri előtt kell
I. Food Truck Rally bizonyítania rátermettségét, az indulóknak 3 választott
fűszer felhasználásával kell újraformálni kedvenc
falatjaikat, a végső döntés a látogatóké.

február 24.

Millenáris Park,
Budapest

https://foodtruckshow.hu/

február 24-26.

HUNGEXPO,
Budapest

http://motorshow.hu/

Budapest Motor
Fesztivál
Idegenvezetők
Világnapja

TOUREX

Motoros szezonnyitó rendezvény

A főváros és több vidéki város idegenvezetői – a
világszervezet céljával azonosulva – évről évre ingyenes február 24-26.
városnézésekre hívják a hazai közönséget.

XXVII. Idegenforgalmi Szakkiállítás és Vásár

Országos
Több mint száz külföldi és magyar eszközkiállító,
Méhésztalálkozó és
méhészbolt, kaptárgyártó és méhész kínálja termékeit.
Vásár

Feminális Fesztivál A fesztivál a lélek és a test egészsége, az otthon, a
avagy mi kell a
család, a hivatás témák jegyében szerveződik.
nőnek?

TerraPlaza

Budapest Fotó
Fesztivál

Budapest

http://bkik.hu/2017/02/16/idegenvezetok-vilagnapja-2017/

február 24-25.

Hírös Agóra
Kulturális és
Ifjúsági Központ,
Kecskemét

http://www.countypress.hu/weboldal/tourex.html

február 25.

Videoton Oktatási
Központ
Sportcsarnok,
Székesfehérvár

http://www.omme.hu/?p=8161

Aba-Novák Agóra
február 25-26. Kulturális Központ
Szolnok

http://www.agoraszolnok.hu/feminalis/

Egzotikus állat kiállítás és vásár, kisállat expo

február 26.

Lurdy Ház,
Budapest

https://terraplaza.org/hu/expo/informaciok

A Budapest Fotó Fesztivál, a nagyközönség számára
nyitott kiállítás sorozat keretében mutatja be a kortárs és
a klasszikus magyar és nemzetközi fotográfia értékeit.

február 28április 30.

Műcsarnok,
Budapest

http://www.budapestphotofestival.hu/

