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STANDOK MÁR FOGLALHATÓK!! 

 

 

Tisztelt (régi és új) kiállítók, résztvevők és vendéglátók! 

 

2018-ban ismét megrendezésre kerül a HONGARIJE PLAZA (Magyarország Plaza/ A magyar kultúra 

egynapos rendezvénye ezúttal  szeptember 29-én (szombaton) Veluwehal Barneveldben (3771 CB 

Barneveld, Nieuwe Markt 6.) lesz. A helyszín Hollandia központjában, több autópálya közelében 

található, mely tömegközlekedéssel  is könnyen megközelíthető. 

 

A korábbi rendezvényekhez hasonlóan a HONGARIJE PLAZA egy közös munka eredménye! 

• Az eseményt egy lelkes kis munkacsoport szervezi, önkéntesekkel közösen. Mindegyiküknek 

fontos kapcsolódásai vannak Magyarországgal. 

 Több Magyarországgal kapcsolatos szervezetet is meghívtunk, hogy együtt tegyük sikeressé a 

napot, mint például a Magyar Nagykövetség, a HBN (ungarian Business Network), Hongarije 

Vandaag, a Hollandiai Magyar Szövetség, a Hollandiai Magyarok és a többi facebook 

közösségek:  a Mecsek Magazine és a Most Magyarul! Hongarije Magazine. 

 A weboldalt www.hongarijeplaza.org frissítettük egy új stílussal és sok hasznos információval.  

Ha  esetleg nem talált meg minden választ a kérdéseire, kérem keressen minket  az 

info@hongarijeplaza.org e-mail címen  és/ vagy weboldalunkon keresztül: 

http://www.hongarijeplaza.org/contact 

 

Az eddigi rendezvények sikere miatt feltételezzük, hogy szeptember 29-én 1500 – 2000 látogató 

várható. Akik azért jönnek, hogy megismerjék Magyarországot, mint lehetséges nyaralási helyszínt, 

szeretik a magyar kulturát  vagy csak egyszerűen találkozni szeretnének ismerőseikkel, barátaikkal. A 

hollandiai magyaroknak is kitűnó lehetőséget nyújt egy közös kirándulásra, a koncerteken és 

programokon való részvételére ill. egymással való találkozásra. 

 

Idén meghívtuk a Margaret Island magyar indie-popegyüttest, mint a rendezvény fő eseménye. Ez a 

viszonylag fiatal, népszerű zenekar folkpopos hangzásvilágot elegyít össze népzenei elemekkel, 

amelyek minden korosztályhoz szólnak. 

 

Tehát minden összetevő jelen van egy sikeres nap lebonyolításához.  

Szeretne Ön is részt venni  vagy esetleg standot bérelni? 

 

Infópiac 

Az Infópiac mintegy 50 kiállítóhelyet kínál, 2 különböző méretben:  

• kicsi stand (2 méter széles)  ára € 55,  és  

• nagy  stand (4 méter széles)  € 90, - a btw beleértve.  

A kiállítások témája szükséges, hogy valamiként kapcsolatos legyen Magyarországgal! 
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Workshopok 

A workshopok programját a szervezők a tavasz folyamán összeállítják.  A lehetséges előadók vagy 

workshop vezetők már regisztrálhatnak a szervezőknél (de ezzel kapcsolatban küldhetünk egy külön 

levet is). 

 

 

Vendéglátás 

 

Ha vendéglátóként (étel/ital) kíván részt venni, kérjük  jelentkezzen minél hamarabb a szervezőknél. 

A héten pénteken egy (skype-os) találkozót tervezünk minden vendéglátóval, hogy megbeszéljük a 

terveket. Ezzel kapcsolatban még egy külön e-mailt küldünk további részletekkel.  

 

A Hongarije Plaza infópiac résztvételéhez, kérjük töltse ki a mellékelt regisztrációs űrlapot és küldje 

azt vissza aláírva. Ezt elküldheti mailben az info@hongarijeplaza.org címre (vagy postai úton a 

Hongarije Plaza Infostands, p/a Eksterlaan 230, 2026 XM Haarlem). 

 

Reméljük a résztvevők körében üdvözölhetjük!! 

 

Tisztelettel  a szervező bizottság tagjai: 

 

Toine Havelaar 

Dóra Varga-van Loon 

Edwin van Schie 

Rita Bóta  
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