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Az elmúlt esztendőkben, és jelenleg is minden koráb-
binál több kihívással nézünk szembe. 2020-21-ben a 
koronavírus-járvány, most pedig az orosz-ukrán hábo-
rú gazdasági hatásai és a részben ennek következtében 
előálló energiaválság nehezíti napjainkat. Mindemellett 
a technológiai, ipari fejlődés, az innováció, a járműipar, 
a digitális stratégia, a telekommunikáció és számta-
lan más szakmai terület is egyre erőteljesebben hozza 
felszínre a környezet- és klímavédelmi szempontokat, 
a fenntartható fejlődés kérdéskörét. Magyarország az 
elmúlt évtizedekben egyre láthatóbb módon jelenik 
meg az innováció, különösen a járműipar nemzetközi 
térképén. Folyamatosan zajlanak olyan beruházások, 
fejlesztések, amelyek alapvetően határozzák meg mind 
jelenünket, mind gyermekeink, unokáink jövőjét. Az in-
novatív ipari, technológiai fejlesztések kiemelt jelentő-
séggel bírnak hazánk életére, de egyúttal folyamatosan 
generálnak klíma- és környezetvédelmi feladatokat is. 
Lesz-e folyamatosan elegendő energiánk? Tudjuk-e fi-
nanszírozni az energiaszükségletünket? Hogyan alakul 
hazánk energiamixe? Elérhetjük-e az energiafüggetlen-
séget? Rendezvényünkön ilyen és hasonló kérdésekre 
keressük a lehetséges válaszokat. A kérdések meg-
vitatására meghívjuk a kapcsolódó szakmai területek 
legfontosabb kormányzati, önkormányzati, intézményi, 
oktatási és vállalati szereplőit, ezáltal a IV. GreenTech 
Zalaegerszeg minden résztvevő számára egyedülálló 
lehetőséget biztosít a szakmai tapasztalatcserére, a 
kapcsolatok erősítésére.

MIÉRT ÉRDEMES JELEN LENNI?
•  A régió egyik legnAgyobb zöld szAkmAi eseménye
•  bemutAthAtjA termékeit, szolgáltAtásAit, fejlesz-

téseit A jelen lévő szAkmAi (vállAlAti, intézményi, 
kormányzAti, önkormányzAti) szereplők számárA 

•  szAkmAi előAdások, kerekAsztAl-beszélgetések 
várják önt A kApcsolódó ipArágAk kiemelt 

 szAkértőinek részvételével 
•  Az eseményt komplex médiAkAmpány támogAtjA  

A RENDEZVÉNY SZÁMOKBAN 

SZAKMAI PARTNEREK

2  szAkmAi nAp
80 kiállÍtó
20  szAkmAi, ipArági bemutAtó
400  szAkmAi látogAtó
800  diák 
2   pályAorientációs progrAm 

humdA, nkfih, mAge, mAjosz, hipA, zmkik, 
zmvA, zAlAegerszegi szAkképzési centrum, 
zAlAegerszegi tAnkerÜlet 



TERVEZETT PROGRAMOK
• szAkkiállÍtás
• szAkmAi konferenciák
• kerekAsztAl-beszélgetések
• ipArági bemutAtók
• elektromos és hibrid jármŰvek bemutAtójA
• tesztvezetések
• ÜzemlátogAtások
• zAlAzone pályAbejárás
• pályAorientációs progrAmok

• elektromobilitás
• intelligens jármŰipAri rendszerek
• jármŰ-energetikA
• körforgásos gAzdAság
• fenntArthAtóság
• energiA/energetikA
• hidrogén
• esg
• oktAtás
• logisztikA
• hAdiipAr/védelmi ipAr
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