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A GENFI AUTÓSZALON az USA-ban tartott (Detroit 2016) nagy seregszemlét követő, szezonkezdet 

előtti első európai nagy és mértékadó autó kiállítás, mely a gépjármű kereskedelemben és a 

javítóiparban működő vállalkozások vezetői számára igen fontos üzeneteket fogalmaz meg a várható 

trendekről, mind az új gépjárművek, mind a szervizipar területén.  



Több márka itt mutatja be ez évi új modelljeit és jelent be izgalmas, a piacot meghatározó 

döntéseket.  

   Ford GT Detroit 2016 

A kiállításon nem csak gépjárművek láthatók hanem, külön csarnoka van a garázsipari, alkatrész és 

információ technológiák (IT) gyártóinak, forgalmazóinak.  

 

A Magyar Autós Szakmai Szövetség kezdeményezi a Genfi Autószalon meglátogatását, 

melyhez felajánlja szervezési kapacitását a lentebb leírtak szerint. 

A kiállítással kapcsolatos alapinformációk: 

Időpont – 2016. március 3 – 13. 

Helyszín: Genf (Svájc) NEMZETKÖZI repülőtér melletti PALEXPO kiállítási terület 

Nyitva tartás: hétköznap 10.00-20.00 – Szombat, Vasárnap: 9.00-19.00 

Belépőjegyár: 16,0 CHF – csoportos jegyár 20 fő felett: 11,0 CHF (kb. EUR-al azonos váltás) 

1, Egyéni utazással: (ebben szervezési feladatot nem vállalunk a leírtak tájékoztató jellegűek) 

Jelenleg (január 10-i) elérhető repülési lehetőség – Budapest – Genf, Easyjet (csak 

kézipoggyásszal cca. 20-23 ezer forint/fő oda-vissza útra)  

Indulás: Budapestről 2016. március 7-én (hétfő) 16.05-kor érkezés Genf 18.05 

Visszautazás: Genfből 2016. március 9-én (szerda) 9.45-kor érkezés Budapestre 11.30 

Fentieken kívül jelenleg ennél jobb járat nem található, így kettő éjszaka szállással kell 

számolni és a keddi, azaz március 8-i nap alkalmas a kiállítás látogatására. A repülőjegy és a 

szállásfoglalás mielőbb ajánlatos, mert az időmúlásával csak egyre drágább és a kiállítási 

területtől egyre távolabbi lehetőségek maradnak és számolni kell ebben az esetben további 

költséggel a taxi igénybevétel vagy gépjárműbérlés miatt. 

A szállás költség átlagos nagyságrendje hozzávetőlegesen, azok minőségétől függően 100 

EUR/éjszaka/szoba. 

 



2, Csoportos utazással (ennek szervezését, korrdinációját vállaljuk) 

Gépjárművel a jelentkezők számától függő megoldással, melyben természetesen az egy 

gépjárműben utazók számától függ az utazási és az összes költség nagysága. (lásd: 4 oldal) 

Szállást a jelentkezésekben feltüntetettek alapján foglaljuk le. 

A belépőjegyet előre elektronikusan rendezzük a jelentkezők számától függő költség mellett, 

mint azt fentebb jeleztük. (16 vagy 11 CHF/fő) 

A látogatás tervezett időpontja, melyen nem kívánunk módosítani: 

2016. március 7 (hétfő) - 9. (szerda) 

Program 

Március 7-én (hétfő) reggel indulás (a jelentkezőktől függően meghatározott indulási pontról 

és módon - a saját gépjárművek elhelyezéséről megfelelő módon gondoskodunk, aki nem 

saját járművével utazik, hanem útitársként) 

Útvonal oda-vissza: HU – WIEN – SALZBURG – MÜNCHEN – BREGENZ – ZÜRICH – GENF 

(összesen cca. 2500 km oda-visszaút) üzemanyag ktg. + pályadíjak 

Érkezés Genfbe vagy közvetlen környékére – március 7-én este – szállás elfoglalása 

Március 8. (kedd) Kiállítás látogatása 10.00-tól max. 18.00-ig utána szálláshely 

Március 9. (szerda) hazautazás reggel max. 9.00 körüli indulással  

Az étkezésről és minden egyéb személyes ellátásról mindenki saját költségén és ízlése szerint 

gondoskodik, esetleges közös vacsora a jelentkezőkkel történő egyeztetés alapján.  

Korábbi tapasztalataink szerint az ilyen utazások fárasztóak, de nagy jelentőségűek az üzleti 

és emberi kapcsolatok erősítésében, valamint a nemzetközi kitekintés közvetlen, személyes 

megtapasztalása miatt.  

Idegen nyelvet nem bírók részére szükség esetén tolmácsot biztosítunk (angol, német)! 

Figyelem! 

A konzuliszolgálat.kormány.hu szerint Svájcba EU tagállam állampolgárai ÉRVÉNYES 

ÚTLEVÉL-lel vagy érvényes KÁRTYAFORMÁTUMÚ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL léphetnek be 

90 napra látogatóként, turistaként. Az utasbiztosítás megkötését javasoljuk. 

Egy fő önálló utazása repülővel és a többi költséggel együttesen cca. 120-130 ezer forint, 

míg gépkocsival 170-180 ezer forint.  

 



Az utazás teljes költségigénye (tájékoztató adat) néhány változótól függően nettó értéken:  

1, verzió – 4 fő/gépkocsi – elhelyezés: 1 ágyas szobában  75 000,- utazással   100 000,- ft/fő 

2, verzió – 4 fő/gépkocsi – elhelyezés 2 ágyas szobában   50 000,- utazással   75 000,-ft/fő 

3, verzió – 7 fő/gépkocsi – elhelyezés 1 ágyas szobában   75 000,-             90 000-ft/fő  

4, verzió – 7 fő/gépkocsi – elhelyezés 2 ágyas szobában   50 000,-                 65 000,-ft/fő 

5, verzió – 9 fő/gépkocsi – elhelyezés 1 ágyas szobában    75 000,-                 85 000,-ft/fő 

6, verzió – 9 fő/gépkocsi – elhelyezés 2 ágyas szobában    50 000,-                 60 000,-ft/fő 

Minden verzió esetében a saját ellátás (étkezés, stb.) költsége a résztvevőt terheli! 

 

 

 

A kiállításon minden márka kiállítási területén számos a kép szerinti, a legkorszerűbb 

technikát bemutató modellek, metszetek, filmek, képek is láthatóak, melyek műszaki 

szakemberek számára különleges csemegének számító szívdobogtató élmények.   

 



A központi szervezés az alábbiakra terjed ki: 

 a jelentkezők regisztrálása 

 a gépkocsival történő utazás megszervezése, koordinálása (létszámtól függően) 

 a belépőjegyek előzetes megvásárlása (akár csoportos, akár egyéni) 

 a szállás lefoglalása, számla rendezése (min. 3 csillagos minőségű) 

 szükség szerint tolmács biztosítása 

 az igények szerinti csoportos programok szervezése (kiállításon belül is) 

 összefoglaló (írásos és képi) anyag készítése 

Fentiek alapján az utazási költségeket az együtt utazók egymás között elosztják és 

pénzügyileg rendezik kivéve, ha külön gépjármű bérlése szükséges az utazáshoz 

gépjárművezetővel együtt. (ezt szeretnénk elkerülni, mert költségnövelő) 

 

 

 

A kiállítók egyik részlistája egy korábbi időpontból, melyek között minden bizonnyal mindig 

akad ismeretlen szállító, mint újabb hazai üzleti lehetőség.  

MASZSZ 2016. január 


