
 

 
 
 
Tisztelt Partnerünk! 
 
 
Tisztelettel meghívjuk a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar XVII. Pollack Expo 
szakmai kiállítására és konferenciájára, amelyet 2023. április 13-14-én rendezünk a PÉCSI EXPO 
CENTER‐ben. 
 
 
A Pollack Expo 2023 tervezett programja főbb vonalakban: 
 
Április 12.  14:00‐19:00  Kiállítás berendezése 
Április 12.  19:00   Borkóstolóval egybekötött vacsora (opcionális) 
Április 13.  9:30   Kiállítás és szaknapok megnyitása 
Április 13.  9:30‐11:00  Megnyitó, plenáris előadások 
Április 13.  11:00‐17:00  Szakmai előadások több szekcióban 
Április 13. 12:30‐14:00  Ebéd a Pollack Expo területén 
Április 13.          19:00 Fogadás és networking a kiállítók részére a PTE MIK 

Boszorkány úti aulájában 
Április 14.  9:00‐14:00  Szakmai előadások több szekcióban  
Április 14.  14:00‐16:00  Kiállítás bontása 
 

A kiállítás az érdeklődők részére mindkét napon ingyenesen látogatható. 
A részvétel hallgatóink számára kötelező, de rajtuk kívül a régió meghatározó ipari szereplőit is 
állandó visszatérő látogatóink között tudjuk minden évben, így rendezvényünkön mintegy 2500 fős 
szakmai közönség érhető el. 

 
 
Regisztráció 
 
 
Az előző évek gyakorlatának megfelelően a kiállításra a rendezvény 
https://pollackexpo.mik.pte.hu/ honlapjának főoldalán található „REGISZTRÁCIÓ” fül alatt lehet 
jelentkezni. Kérjük, hogy regisztrációjuk során szíveskedjenek a szekciót is kiválasztani.  
A Pollack Expo 2023 rendezvényen kiállítóként való megjelenés jelentkezésének záró 
határideje: 2023. április 03. 12:00. 
 
Az építész szekcióért felelős kollégák: Dr. Perényi László Mihály szakmai főszervező 30/653 4699; 
Dr. Halada Miklós szakmai szervező 30/153 1529; Prof. Dr. Borsos Ágnes szakmai szervező 30/421 
1256; Széll Judit adminisztratív főszervező 20/972 8236; Kohlmann Gabriella adminisztratív kolléga 
30/555 3997, valamint Császár Zita adminisztratív kolléga 30/993 7010. 
 
Kérjük, Feléjük jelezze azt is, ha előadással vagy állásbörze keretében is részt szeretne venni 
rendezvényünkön!  
A regisztráció során felmerülő technikai kérdésekkel Budulski László szervező kollégát 
szíveskedjenek keresni: 30/662 0044. 
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A rendezvényünk nyomtatott programfüzetének lapzártája 2023. március 30. (csütörtök). A 
határidőn túl jelentkezőket csak az online programfüzetben van módunk megjeleníteni. Ezért 
kérem, jelentkezését minél előbb véglegesítse! 
 
 
Költségek és szolgáltatások 
 
 
Rendezvényünkön a kiállítói részvétel díja 250.000 Ft + ÁFA. A standok SYMA elemekből állnak, 
méretük egységesen 2x3 m. Kiállítóinknak – igény esetén ‐ lehetőséget biztosítunk ettől eltérő, 
saját elemekből álló stand építésére is, melynek költsége a kiállítói részvétel díja, azaz 250.000 Ft + 
ÁFA. Szükség esetén nagyobb kiállítói tér is biztosítható (a területtel arányos díj ellenében).  
A regisztráció során tudják igényeiket jelezni a szerda estére szervezett borkóstolóra, a csütörtöki 
fogadásra és a helyszínen biztosított ebédre is.  
A számlát a regisztrációt követő egyeztetés után postázzuk ki, melynek ellenértékét kérjük, a 
számlán szereplő bankszámlaszámra szíveskedjenek a megadott határidőn belül átutalni. 
 

 
Berendezés, bontás  
 
 
A kiállításon résztvevő cégek 2023. április 12-én, szerdán délután rendezhetik be a kiállításukat 
14:00‐19:00 óráig. A berendezéshez diákjaink segítséget nyújtanak. Kérjük, céges feliratokról, 
díszítő elemekről, villamos elosztóról mindenki maga gondoskodjon. A kiállítás bontására április 
14-én, délután 14:00 órától van lehetőség. 
 
 
Szolgáltatások, szállás 
 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy valamennyi szolgáltatásunk a 2023‐as árakkal elérhető és 
letölthető a Pollack Expo weboldaláról https://pollackexpo.mik.pte.hu/#/services. 
A szálláslehetőségek között https://pollackexpo.mik.pte.hu/#/accommodation pedig feltüntettük 
néhány pécsi szálloda elérhetőségeit, hogy segítsük az Önök foglalásait. Örömmel tájékoztatjuk, 
hogy több szálloda kifejezetten a Pollack Expo vendégei számára kedvezményekkel is készül. 
 
 
Jelentkezésüket várva, szívélyes üdvözlettel: 
 

        
Prof. Dr. Medvegy Gabriella        Dr. Zagorácz Márk                    Baumann Mihály 
dékán           általános dékánhelyettes                   tanszékvezető, főszervező  
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