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Az OMÉK 2015 

Magyarország legnagyobb agrárgazdasági rendezvénye ezt kínálja 

Önnek: 

Óriási lehetőség 

• 100 ezer látogató 

• összesen 35 000 m2 kiállítói terület 

• 14 000 m2 a helyi termékek bemutatkozására 

Szakmai kapcsolatok 

• folyamatos értékesítési lehetőség 5 napon át 100 ezer látogatónak  

• bemutatkozási lehetőség a kereskedelmi láncok beszerzői előtt 

• 5 napon át tartó agrárszakmai konferencia  

Kedvező feltételek 

• rendkívül kedvező kiállítói díjak 

• színes programok 

Jelentkezzen most! 

 

 

 



Az OMÉK 2015 

Magyarország legnagyobb agrárgazdasági rendezvénye lehetőség 

Önnek! 

RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉGEK 

  

RÉGIÓS TERÜLETEKEN (A és G pavilon) 

Egyéni kistermelők (pult, közös raktár és konyha):    5 napra 10.000 Ft + ÁFA 

Önálló kiállítók (15m2, raktár, pult, asztal, székek):    5 napra 80.000 Ft + ÁFA 

Régiós gasztro falu (kiszolgáló pult, melegítő konyha 4 m2):  5 napra 150.000 Ft + ÁFA 

A régiós területen az árusítás megengedett.  

Ételt nyílt lángon valamint forró olajban sütni nem szabad. 

  

FAHÁZBAN SZABADTÉREN (passzázson) 

Fél faház  4m2:       5 napra 150.000 Ft + ÁFA 

Egész faház  8m2:       5 napra 350.000 Ft + ÁFA 

A faházakban az árusítás kötelező. Nyílt láng használata és olajban sütés megengedett. 

  

MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS TECHNOLÓGIÁK (D pavilon és szabad területen) 

szabad területen, építés nélkül, min. 12 m2:   5 napra 3.000 Ft + ÁFA/m2 

fedett területen (D pavilon), építés nélkül, 12-100 m2:  5 napra 10.000 Ft + ÁFA/m2 

fedett területen (D pavilon), építés nélkül, 101-300 m2:  5 napra 9.000 Ft + ÁFA/m2 

fedett területen (D pavilon), építés nélkül, 301m2-től:  5 napra 8.000 Ft + ÁFA/m2 

  

 



Az OMÉK 2015 

Magyarország legnagyobb agrárgazdasági rendezvénye a helyi 
termék évében nyit a helyi termelők felé 

Nyitás a helyi termelők felé 
 

•14 000 m2 a helyi termékek bemutatkozására 

•Elhelyezés: A és G pavilonok 

•9 turisztikai régióban jelennek meg 

 

Különféle lehetőségek: 

•Egyéni kistermelőként 

•Önálló kiállítóként  

•Régiós gasztro faluban vendéglátóként 

 



Egy régiós terület látványterve 



 
Egyéni kistermelők kiállítói szigetei 

Egyéni kistermelők (pult, közös raktár és konyha):  

5 napra 10.000 Ft + ÁFA 

A régiós területen az árusítás megengedett.  

 

 



Önálló kiállítók 

Önálló kiállítók (15m2, raktár, pult, asztal, székek):    

5 napra 80.000 Ft + ÁFA 

A régiós területen az árusítás megengedett.  

 



Régiós gasztro falu 

Régiós gasztro falu (kiszolgáló pult, melegítő konyha 4 m2):  

5 napra 150.000 Ft + ÁFA 

A régiós területen az árusítás megengedett.  

Ételt nyílt lángon valamint forró olajban sütni nem szabad. 

 

 



Várjuk Önöket a 77. OMÉK-on, az agrárszakma ünnepén! 

 

 

További információk az omek.itthon.hu weboldalon találhatók. 

http://omek.itthon.hu/

