
 

2019 

A GEGE Hungary Kft. stratégai fejlődése során újabb mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen 2019-

ben tudatosítottuk és kiszélesítettük marketing megjelenéseink tárházát. 

 

Cégünk tevékenységi körét két irányba osztva egyszerre kínáljuk kis, közepes és nagyméretű 

raktársátrak praktikus, gyors telepítését, valamint kimagasló minőségű olasz és német 

teraszszerkezetek építését és egyedi árnyékolástechnikai megoldások megvalósítását. 

A célcsoportok hatékonyabb elérésének érdekében idén mindkét üzletágunkkal részt vettünk 

tematikus szakmai kiállításokon, ahonnan rengeteg értékes tapasztalattal és stratégiába 

illeszthető eredménnyel tértünk haza.  

 

TERASZOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZLETÁG 

 

2019. április 3-7.  Construma Kiállítási csokor  

 

 

Cégünk életében először társkiállítókként vettünk rész a tavaszi Construma csokor 

otthonteremtési kiállításon, ami nem csupán az építőipar hazai csúcsrendezvénye, de a kelet-

közép-európai régió legnagyobb tematikus eseménye is. 

2019-ben közel 50.000 látogató regisztrált a Hungexpo Kiállítási Központba, ahol 5 napon 

keresztül 20 ország 600 kiállítója mutatta be termékeit és szolgáltatásait. 

A Teraszok.hu slágertermékeit egy impozáns 72nm-es standon állandó 5 fős értékesítői csapat 

mutatta be az érdeklődőknek, akár helyszíni ajánlatadással és szakmai tanácsadással 

egybekötve.  

Miután 2019 marketing kommunikációjában a 4évszakos fedésekre fókuszálunk így 

standunkon a GIBUS piacvezető Bioclimatic pergoláját és a LEWENS Murano Integrale 

üvegtetős fedését állítottuk ki.  Termékpalettánk további termékeiről katalógusok és 

bemutatóvideók 

segítségével adtuk 

részletes 

tájékoztatást, 

illetve kiállítottuk 

a motoros 

napellenző 

állványunkat is, 

ahol több mint 

200 féle 

vászonmintát 

nézhettek meg az 

érdeklődők. 

 

 

 

 



 

2019 

A Hydropool társkiállítóiként még teljeskörűbb vizuális élményt tudtunk kínálni, és prémium 

kategóriás hidromasszázs kádjaiknak GIBUS MED pergola fedéssel mutattuk be. 

 

 

Tapasztalatunk, hogy a standunk teljesen „élő” 

volt, a hozzánk látogatókat vonzotta, hogy 

kipróbálhatják az automatizált működtetést és 

eltolható üvegfalakat, megtapinthatják az 

átlátszó ponyvás oldalfalat, vagy a különböző 

szövésű naphálókat.  

Az öt nap leforgása alatt több száz helyszíni 

adategyeztetés történt, pozitív tapasztalat, hogy 

nagyon sok érdeklődő tudatos elképzelésekkel és 

építési tervekkel érkezett, ami megkönnyítette az 

ajánlatadási folyamatot.  

 

 

 

 

 

 

A kiállítás sikerességét folyamatosan mérjük, de a számok mellett fontos az érzés is, és mi jól 

éreztük magunkat, büszkén képviseltük az értékeinket és örülünk, hogy egyre többen 

ismernek meg minket. 
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2019. október 11-13. – OtthonDesign Ősz  

 

Az ősz a teraszszezon egyik kiemelt időszaka és a 4évszakos teraszfedések ideje. Az 

OtthonDesign őszi kiállítása kitűnő alkalom volt arra, hogy a marketingstratégiánk egyik fő 

termékét a Murano Integrale üvegtetős fedés négy évszakos kialakítását közelebbről is 

bemutassuk az érdeklődőknek.  

A design kiállítás még nem rendelkezik olyan nagy múlttal, mint tavaszi társa, ugyanakkor 

mintegy 100 kiállítóval és 20.000 regisztrált látogatóval sikeresnek könyvelhető el. 

Ezúttal egy kisebb standon kizárólag a 

piacon kuriózumnak számító 

üvegtetős teraszunkat állítottuk ki, 

illetve bemutató videók és egyedi 

termékkatalógusok voltak az 

értékesítők segítségére további 

termékeink részletes ismertetéséhez.  

 

 

A tavaszi 5 napos kiállítás tanulságaként a helyszíni 

ajánlatadást megszűrtük, így megszerzett kapcsolataink 

túlnyomó többségét már potenciális vásárlókként 

kezelhettük.  

 

 

 

 

 

 

 

Az OtthonDesign nyitását megelőző 

napon fejeződött be a Murano Integrale 

szerkezet tulajdonságait bemutató 

reklámfilmünk, amely rövid változatát 

kiemelt TV adások között adták. 

 

 

 

Ezek a megjelenések remekül kiegészítették a legfontosabb otthonteremtési kiállításokon való 

részvételünket, több tízezer ember megismerhetett minket. 
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2019. október 16 -18. – AUTOMOTIVE Hungary  

 

Cégünk üzletágai esetében beszélhetünk célcsoporton belüli azonosságról, hiszen sok olyan 

ügyfelünknek építettük meg álmai teraszát, akik eredendően ipari megoldások miatt - a 

raktársátor üzletágból kerültek a GEGE Hungary 

partnerei közé. Az AUTOMOTIVE Hungary 

szakmai kiállításon 15 ország 200 kiállítója vett 

részt, vezető járműipari gyártók, beszállítók, 

szolgáltatók és forgalmazók standjai várták két 

napon keresztül a látogatókat.  

 

Sarokstandunk egyik oldalán a Teraszok.hu-t 

állítottuk ki, impozáns roll-upon hirdetve 

különleges 4évszakos teraszunkat, a GIBUS 

Bioclimatic pergoláját. Pozitívan tapasztaltuk, 

hogy habár a kiállítás a miénktől eltérő profilú, 

nagyon sok potenciális érdeklődő állt meg a 

standunknál.  

 

 

 

 

 

 

 

SÁTRAKKAL FOGLALKOZÓ ÜZLETÁG 

 

2019. október 16 -18. – AUTOMOTIVE Hungary   

 

Az AUTOMOTIVE Hungary szakmai kiállításon 15 

ország 200 kiállítója vett részt, vezető járműipari 

gyártók, beszállítók, szolgáltatók és forgalmazók 

standjai várták két napon keresztül a látogatókat. 

 

Sarokstandunk fő oldalán a 

Logisztikaimegoldasok.hu-t állítottuk ki, impozáns 

roll-upon hirdetve a nagymúltú olaszországi 

KOPRON Spa cég szolgáltatásait, amit 

egyedülállóként kínálunk Magyarországon. 

 

 

 



 

2019 

A Logisztikaimegoldások.hu szolgáltatásai a KOPRON cég kimagasló minőségű raktársátraival, 

minden felmerülő raktározási igényre innovatív és időtálló megoldás a kisvállalkozásoktól a 

legnagyobb vállalatokig.  

 

Az AUTOMOTIVE Hungary 

hétvégéjén több mint 10.000 

látogató fordult meg a pavilonban 

és összességében mi is pozitív 

érzésekkel zártuk le a 

rendezvényt, hiszen sok emberhez 

eljutottunk, több ezer emberrel 

megismertettük márkánkat és 

hitvallásukat, valamint egy eddig 

számunkra ismeretlen területen is 

helytálltunk. 

 

 

 

 

2019. november 13-15. MLBKT  

 

Az AUTOMOTIVE Hungary szakmai kiállítása mellett novemberben 3 napra kitelepültünk a 

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság 27. Kongresszusára, Siófokra. A több 

évtizedes múlttal rendelkező rendezvény mára az ellátási lánc menedzsmenttel foglalkozó 

vállalati szakemberek, logisztikai-, beszerzési-, és termelési vezetők legnagyobb hazai 

találkozójává vált. A logisztikaimegoldasok.hu promotálásán túl a szakmai programok, 

bemutatók, bankett és gálavacsora mind kitűnő alkalmakat kínáltak cégünk képviselőinek, 

kötetlen üzleti beszélgetések folytatására, sátor üzletágunk bemutatására és új üzleti 

kapcsolatok létrejöttére.  

 

 

Magánszektorra fókuszáló terasz 

üzletágunkkal ellentétben az olyan 

nagymértékű ipari beruházások 

átvitele - mint egy raktársátor 

telepítése - hosszabb átfutási 

idővel történhet, így a kiállításokon 

való megjelenésünket összegszerű 

eredményben nem realizálhatjuk 

egyenesen arányosan.  
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Mindkét üzletágunk tekintetében a 2019-es évi célunk volt, hogy jobban megismertessük az 

általunk képviselt márkákat, termékeket és szolgáltatásokat a végfelhasználókkal, ennek 

érdekében vettünk részt a szakmai kiállításokon, kezdtük el weboldalaink átstrukturálását és 

indítottuk el display alapú hirdetési kampányainkat. Terveink szerint folyamatban lévő és 

jövőbeni grandiózus építkezéseinket impozáns image videóval (drón, külső - belső felvételek) 

örökítjük meg, hogy potenciális ügyfeleinknek élő referenciaként bármikor bemutathassuk.  

 

Az év végével kampányaink nem állnak le, így nagy reményekkel és munkakedvvel várjuk a 

2020-as évet, ahol folytatjuk a Teraszok.hu és Logisztikaimegoldasok.hu idén elkezdett 

tudatos marketingstratégiájának felépítését! Terveink szerint idén részt veszünk a 

GardenExpo 2020 kiállításon, ahol az első construmás megjelenésünkhöz hasonlóan nagy 

standdal és piacvezető szerkezeteinkkel várjuk az érdeklődőket. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


