
A Bakony Expo második alkalommal kerül megrendezésre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara társ- 
szervezésében, melynek keretében több mint száz kiállító portékáival találkozhatnak az érdeklődők. 
A vásár jellegéhez illeszkedő családi, és a tájegységre jellemző népi hagyományainkat, szokásainkat 
bemutató programokkal várjuk az érdeklődőket. Bővebben itt tájékozódhat: www.bakonyexpo.hu

A kiállításnak két újdonsága is lesz: az egyik a szatmári régió termelőinek és termékeinek vendég-
kiállítóként való bemutatkozása, illetve a kistermelői élelmiszer előállításhoz kapcsolódó kisüzemi 
eszközök, gépek gyártóinak és forgalmazóinak bemutatkozása.

Szakmai nap
2015. november 13., péntek | Helyszín: ARÉNA Aula
Központban a vidék - egészség - közösség - termelés című konferencia

Részvételi díj: a szakmai napon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz  
(http://bakonyexpo.hu/szakmai-nap-regisztracio/) kötött 
Jelentkezési határidő: 2015. november 11., 10:00 óra

Szakmai nap -2015. november 13., péntek 
09:30  Regisztráció
10:00  Szakmai nap megnyitó, köszöntő
10:15  Előadások
14:30 Megnyitó ünnepség
 Vendégek látogatása a kiállításon, díjátadás

Közönség nap *- 2015. november 14., szombat
9:00 Nyitás
Folyamatosan Kulturális és gasztronómiai programok
18:00 Zárás

Közönség nap *- 2015. november 15., vasárnap
9:00 Nyitás
Folyamatosan Kulturális és gasztronómiai programok
18:00 Zárás
*14 éves kor felett a belépőjegy ára 400 Ft

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítok!

Veszprém, 2015. október 20.

Dr. Radovits Tibor
megyei elnök  

Tisztelettel meghívjuk Önt a II. Bakony Expo rendezvényre
Helyszín: Veszprém Aréna (Veszprém, Külső-kádártai út) 

Időpont: 2015. november 13-15.

MEGHÍVÓ



Balatonalmádi irányából: 
A keleti útgyűrűnél lévő lámpánál kanyarodjon jobbra, majd haladjon tovább a Tesco áruház melletti 
körforgalomig. A körforgalomból Győr felé a 82-es főúton kell kikanyarodni, és körülbelül 150 mé-
terre megtalálja a parkolónkat. 

Balatonfüred irányából: 73-as főút 
Amikor eléri a déli útgyűrűt, akkor forduljon a lámpánál jobbra, haladjon tovább egyenesen az első 
lámpáig, majd ott is tovább egyenesen a keleti útgyűrűn a Tesco áruház melletti körforgalomig.  
A körforgalomból Győr felé a 82-es főúton kell kikanyarodni, és körülbelül 150 méterre megtalálja  
a parkolónkat.

Budapest irányából: 8-as főút 
A 8-as főúton haladva még a Veszprémbe való beérés előtt a Győr felé mutató tábla után 200 m-rel 
kell jobbra lekanyarodni, rá a keleti útgyűrűre, itt egyenesen haladjon 500 métert a Tesco áruház 
melletti körforgalomig, ahonnan jobbra kanyarodva Győr felé a 82-es főúton 150 méter múlva jobbra 
találja a parkolónkat. 

Győr irányából: 82-es főút 
A győri úton, azaz a 82-es főúton haladva még a Tesco áruháznál lévő körforgalom előtt körülbelül 
150 méterrel kell balra kanyarodni.

Pápa irányából: 8-as főút 
A pápai úton, azaz a 8-as főúton haladva az első körforgalomnál kanyarodjon balra, a Házgyári útra, 
és haladjon végig egyenesen (át egy újabb körforgalmon és egy lámpás kereszteződésen) egészen  
a Tesco áruház melletti körforgalomig. A körforgalomból Győr felé a 82-es főúton kell kikanyarodni, 
és körülbelül 150 méterre megtalálja a parkolónkat.

Tapolca irányából: 77-es főút
A déli útgyűrűn lévő lámpánál kanyarodjon jobbra, aztán haladjon egyenesen a második lámpáig, 
majd tovább egyenesen a keleti útgyűrűn a Tesco áruház melletti körforgalomig. A körforgalomból 
Győr felé a 82-es főúton kell kikanyarodni, és körülbelül 150 méterre megtalálja a parkolónkat.


