








Kiterjedt és kifinomult 
A 2016-os helyszínváltás egy új fejlődési korszakot nyitott az 
EXPOWOOD vásár életében. A tágas terek, a változatos szolgáltatá-
sok és lehetőségek, továbbá a szakma érdekeltségei teszik ezt a fej-
lődést kirobbanó üteművé.
Az elsődleges cél a szakterületek kibővítésével egy változatosabb 
termékskála bemutatása ugyanazon a helyen, megjelenítve a fából 
előállított energiahordozók gyártási technológiáit, bevonva a fahá-
zak, ajtók, ablakok, kerti bútorok stb. készítőit, valamint a tömörfa 
és faalapú anyagok feldolgozóit. 
További célkitűzésünk a vásár szétágazó nemzetközivé tétele és ha-
táskörének növelése. A külföldi kiállítók megjelenése és az újdonsá-
gok változatossága különleges vonzerőt fog jelenteni a szakértő kö-
zönség számára, ugyanakkor remek lehetőséget biztosít az üzletkö-
tésekre.
A bejelentkezés lehetősége az esemény előtt nyolc hónappal, a szé-
leskörű népszerűsítés és a szakirányú médiacsatornák használata 
kiváló lehetőséget biztosít a látogatók szelektálására, valamint a ke-
reslet és a vásár kínálatának összehangolására.

Technológia, újítás és formatervezés

Szakmai szocializálódási platform

A latin kultúrában a fások közösségének, bajtársiasságának, barátsá-
gának nagy hagyománya van, ezért a szakmai kapcsolatok, tapasztalat-
cserék kiemelt szerepet játszanak még üzleti körökben is. Kényelme-
sen berendezett helyeket biztosítunk a résztvevők számára, olyan szol-
gáltatásokkal, mint szakmai felvilágosítások vagy tájékoztató jellegű üz-
leti beszélgetések. B2B, B2C és kapcsolatépítő (matchmaking) fórumo-
kon lehetőséget biztosítunk technológia átadására, üzletkötésre romá-
niai termelők és külföldi kereskedők között.



Visszatekintõ egy sikeres vásárra

Az új helyszín biztosította a szakértő 
látogatók beáramlását
Mivel a Csapágygyár területe nincs Brassó városi forgal-
mának középpontjában, a látogatók nem „véletlenül” ke-
rültek a vásárra, hanem célirányosan érkeztek (1.ábra). 
Egy szakirányú vásár esetében a látogatók megválasztása 
alapvető fontosságú, ezért a szervezők 2017-ben is vissza 
szeretnének térni.

A 2000-ben indított és immár a 15. alkalommal meg-
rendezett, az országban egyedülálló szakirányú vá-
sár -az Expowood, mely kizárólag a fafeldolgozásban, 
a bútorgyártásban és a fakitermelésben dolgozó szak-
embereket célozza meg- ismét nagy sikernek örven-
dett a kiállítók, illetve a látogatók körében.

Ebben az évben a vásár egy új helyen zajlott, a Lux 
Divina Konferencia- és Rendezvényközpontban, a régi 
brassói Csapágygyár területén. 
Az évek során Brassó városa bizonyult a legcélsze-
rűbbnek nem csak a központi földrajzi fekvésének és 
a két szakirányú egyetemének -Faipari Mérnöki Fő-
iskola és a Transilvania Egyetem Erdészeti és Erdő-
gazdálkodási Kara- köszönhetően, hanem az ország 
bármely szögletéből könnyű megközelíthetősége mi-
att is. Annak ellenére, hogy a szervezők figyelme fő-

leg a központi zónára irányult, főleg Brassó környéki 
megyékre, kiállítók és látogatók az ország távolab-
bi területeiről is érkeztek, Krassó-Szörénytől kezd-
ve Besztercén át, Piatra Neamt-ig. Az esemény iránti 
érdeklődés pozitív visszajelzés a szervezők számára, 
amely alapján a jövőben hatáskörüket ki fogják ter-
jeszteni azért, hogy a távolabbi régiók hivatásos ér-
deklődőit is összefogják. 
A vásár „pulzusáról” fontos információkat szolgáltat-
tak a kiállítók és látogatók által kitöltött kérdőívek fel-
dolgozott adatai, melynek alapján a szervezők már 
elkezdék a 2017 márciusi eseményt előkészíteni. Mind-
ezt a szakemberek véleménye és ízlése szerint kiter-
jeszteni és finomítani.

Íme néhány következtetés, mely elő fogja segíteni a si-
keres vásár megszervezését: 

A vásár vonzza az új szakértőket 
Az idei látogatók közel 40%-a első alkalommal érkezett az 
Expowood-ra (2. ábra). Figyelembe véve, hogy a látogatók 
több mint 40%-a már kétszer vagy többször is részt vett 
a vásáron, azt jelenti, hogy egy alapeseménynek számít, 
ahová a kiállítók és a látogatók úgy vélik, érdemes vissza-
térni.

Expowood 2016

2. ábra Hány alkalommal vett részt a 
régebbi vásárainkon?

Egyszer sem Egyszer Kétszer Háromszor Többször

1. ábra Milyen minőségben vesz részt
a vásáron?

Igazgató Tulajdonos Szakember Látogató



A szakértők érdeklődésének iránya
Ahogyan várható volt (5.ábra), a látogatók többségét a bútorgyár-
tásban, a tartozékok- és előregyártásban  érdekeltek tették ki 
(40,4%), illetve az elsődleges fafeldolgozók (33,1%). Kellemes meg-
lepetést jelentett a faház és késztermékek gyártásának terültéről 
érkező szakemberek látogatása (13,2%). Válaszul az érdeklődésük-
re a szervezők 2017-ben közvetlenül őket is megcéloznák.

A látogatók legfontosabb célja 
tájékozódni a termékekről
A résztvevők igen magas arányban 
(75,44%) úgy nyilatkoztak, hogy látoga-
tásuk legfontosabb célja a termékekről 
való tájékozódás volt. Jelentős százaléku-
kat (33,33%) a termékek ára érdekelte (3. 
ábra). Úgy tűnik, a vásár nem a szeminá-
riumok és szakelőadások fóruma, nagyon 
kevés szerződéskötésre vagy vásárlásra 
került sor. Ennek a tendenciának egyik ki-
váltó oka a vásár látogatására előirányzott, 
meglehetősen kevés idő, ezért vált a láto-
gatás elsődleges céljává az új termékekről 
való tájékozódás, ami úgy tűnik, általános 
tendenciává vált a vállalkozók és a kis –és 
középvállalkozások igazgatói között.

Az információk fő forrását a tár-
sakkal való direkt kapcsolatok 
jelentik
Annak ellenére, hogy a vásárt idejében el 
kezdék ismertetni különböző médiacsator-
nákon keresztül, a legtöbb látogató (38%) 
az eseményről a kollégáktól szerzett tu-
domást (4. ábra). A társakkal való kapcso-
lattartás egy ilyen jellegű eseménynél az 
egyik legfontosabb szempont  –nyilatkozák 
közvetlenül a résztvevők. A szervezők ezt a 
kívánságot figyelembe veszik, ezért a kö-
vetkező alkalommal több kötetlen formá-
jú szocializációs lehetőséget fognak bizto-
sítani.

2017-ben 
nagyobb felület 

sok információval!

Mi volt látogastásának célja?

              Árak Termékek Termékvásárlás Szerződéskötés Versenytársak Bemutatók 
    értékelése megtekintése

3. ábra

Honnan értesült a vásárról?

    Expowood Intarzia E-mail Más TV Rádió Munkatársak Outdoor Internet Facebook Google
     meghívó folyóirat  folyóirat    reklám

4. ábra

Látogatók – Tevékenységi kör

Bútor, kiegészítők

Faházak, faépítmények

Rönkök, deszkák, gerendák

Erdőkitermelés

Más

5. ábra



A kiállítók szakmai 
elégedettsége
The analysis of the questionnaires dedicaA 
kiállítók kérdőíveinek elemzése során kitűnt 
ebben az esetben is, hogy a szervezőkkel való 
direkt kapcsolatok, illetve a közvetlen me-
ghívások a leghatékonyabbak (majdnem 30% 
- A ábra). Ilyen értelemben az Intarzia és a 
Castor folyóiratok szerkesztősége, valamint a 
vásár fő szervezője, az Imageline cég eldön-
tötték, hogy egyesítik a társaságokat. 
Az esemény évenkénti sikere lemérhető a 

kiállítók újrajelentkezésében is – körülbelül 
75%-a többször is visszatér, 54,2%-a pedig 
több mint 4 éve mindig jelen van (B ábra). 
A szakmai megelégedettség szintje tükröző-
dik a visszatérés szándékában is, a következő 

vásáron 72,9 %-a biztosan, 25%-a pedig 
valószínűleg ismét jelen lesz (C ábra).
A kiállítók elégedettek voltak a látogatók 
mennyiségével: 41,7%-jó, 49,7%-kielégítő 

minősítést adott (D ábra), továbbá 
ami a vásáron való részvétel céljának 
elérését jelenti, a legtöbben pozitívan 
nyilatkoztak.

A legfontosabb célkitűzés a cégarculat megismertetése volt (a résztve-
vők 87,5%-nak ez volt a célja), de elsődleges fontosságú volt új ismeret-
ségek szerzése, valamint a meglévő kapcsolatok megerősítése, amelyek 
eléréséről a kiállítók megelégedéssel nyilatkoztak (mindkét esetben 
58,3 százalék) – E ábra. 

 2816 látogató
 457 feldolgozott kérdõív
 16,35% átlag válaszadó

Legfontosabb 
a kollégákkal való 

kapcsolattartás.

A. ábra Honnan értesült a vásár szervezéséről?

Szervezők  Média Internet E-mail Outdoor Más
  meghívása    reklám

E. ábra A cég mely célkitűzését sikerült leghatékonyabban
promoválni?

   Arculat Szerződéskötés Kapcsolatápolás Vetélytársak Új termékek Más
   régi kliensekkel megismerése ismertetése
          
   

Hány alkalommal vett részt 
ezen a vásáron az utóbbi 10 évben?

     Egyszer Kétszer Háromszor Több, mint  
   négyszer

B. ábra

Tervezi, hogy részt vesz 
a következő vásárokon is?

   Igen Nem tudom Nem

C. ábra

Látógatói visszajelzés

    Nagyon jó Jó Kielégítő

D. ábra

A 2017 márciusi vásárt a résztvevők kívánságai és észrevételei alapján 
rendezik meg, a kiállítókkal nyitottabb kapcsolatokat szeretnének kia-
lakítani a széleskörű tapasztalatokkal rendelkező szervezők. Például a 
fafeldolgozó gépek és berendezések, valamint a bútorgyártás vállalatai-
nak képviselői mellett meghívást kapnak a faajtók és ablakok, továbbá a 
faházak gyártói is.
A cégek képviselőinek alkalmuk lesz szakmai környezetben találkozni 
egymással, és több kötetlen szocializációs lehetőségek közül válas-
zthatnak. Egy túlnyomóan latin kultúrában, ahol a társadalmi kapcso-
latokat értékelik és művelik még a szakmai területeken is, a közvetlen 
kommunikáció szükséglete elősegítheti az együttműködést és az ipar 
fejlődését.
Az EXPOWOOD 2017 egy ilyen együttműködési környezetet fog teremteni.
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