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Rovat:  Rendezvények 

 

 

 

A MELT, azaz a Magyarországi Elektronikai Társaság szakmai szervezésében immár harmadik alkalom-

mal kerül megrendezésre az InnoElectro 2022. március 29 és 31 között a Budapest-MOM Sportközpontban.  A ren-
dezvény kiállítás és konferencia is egyben, amely az elektronikai ipar legnagyobb seregszemléjévé vált és kínál lehe-

tőséget kapcsolatépítésre, tudásmegosztásra, valamint az új megoldások keresésére kiállítóknak és látogatóknak 

egyaránt.  

 
 

Kiállítás 
 

Az InnoElectro 2022-ben a MOM 

Sportközpontban kap helyet. A szer-

vezők a csarnokban többezer négy-

zetméteren biztosítanak helyet a kiállí-

tóknak, hogy bemutathassák terméke-

iket, találkozhassanak meglévő és 

leendő ügyfeleikkel, partnereikkel. A 

járvány okozta helyzetben az ügyfe-

lekkel való kapcsolattartás az online 

térbe szorult, a személyes találkozás 

erejét azonban nem lehet pótolni. A 

kiállítási csarnokban a szervezők a 

biztonsági előírásoknak megfelelően 

tervezik megvalósítani rendezvényü-

ket. 

 

Konferencia 
 

Három napon keresztül, két konferen-

cia teremben, párhuzamosan biztosíta-

nak lehetőséget kiállítóiknak, előadó-

iknak, hogy megosszák gondolataikat, 

legújabb fejlesztéseikről, termékeikről 

a résztvevőkkel. A konferencián 

ugyanakkor megszólalnak az iparágat 

leginkább meghatározó trendek, fej-

lesztési irányok legszakavatottabb 

hazai és nemzetközi ismerői is. A 

kiállító cégek előadásain felül a szer-

vezők minél teljesebb képet szeretné-

nek adni a legújabb technológiákról, 

fejlesztésekről is, hogy minél több 

szakember számára legyen vonzó a 

konferencia. 

 

Kísérőrendezvények 
 

Ahogy a korábbi években, 2022-ben is 

több verseny és szakmai esemény lesz 

jelen kísérő rendezvényként az 

InnoElectro-n. Vendégeiknek játékkal 

és nyereményekkel készülnek ezúttal 

is a szervezők. 

A kísérőrendezvények között lesz az 

InnoElectro Hibrid B2B Fórum, a 

XXV. Országos Elektronikai Konst-

rukciós verseny, a MELT Diák For-

rasztási Verseny és az IPC Kézi For-

rasztási Verseny. 

 

A rendezvényen látogatóként való 

részvétel ingyenes, de előzetes regiszt-

rációhoz kötött. Regisztrálni a 

innoelectro.com/hu/latogatoknak web-

címen keresztül lehetséges név, 

emailcím és érdeklődési kör megadá-

sával. 

A szervezők látogatóként elsősorban 

az elektronikai iparban dolgozó villa-

mosmérnököket, mérnököket, keres-

kedőket, szakembereket, üzletembere-

ket, szakpolitikusokat, villamosmér-

nök hallgatókat, és oktatókat várnak, 

de természetesen szívesen látnak csak 

érdeklődőket is. 

 

Az InnoElectro 2022, Kiállítás és 

Konferencia az elektronikai ipar részt-

vevői számára a következő területeken 

kínál lehetőséget a kapcsolatépítésre, 

tudásmegosztásra és új megoldások 

keresésére a kiállítók és látogatók 

számára: 

 

- Elektronikai alkatrészek 

- Gyártóeszközök és anyagok 

- Gyártási folyamatok, gyártás-

technológia, minőségbiztosí-

tás 

- Automatizálás, 

irányítástechika, robottechni-

ka 

- Magas minőségi követelmé-

nyeket támasztó ágazatok 

(autóelektronika, 

orvoselektronika, repülés-, űr 

és haditechnika) 

- Méréstechnika, hibaanalízis 

- Világítástechnika 

- Biztonságtechnika 

- Ipari villamos berendezések 

- Tervezőrendszerek, ipari 

szoftverek 

- Tervezés, fejlesztés 

- Gyártásszolgáltatás 

- Műszaki, kereskedelmi, lo-

gisztikai szolgáltatások 

- Szakmai továbbképzés, okta-

tás 

 

  


