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2007 évben, a régióban hagyományteremtés szándékával első ízben kerül megrendezésre a 
kiállítás. 

A kiállítás a munka-, tűz-, katasztrófa-, vagyonvédelmi-, biztonságtechnikai és magánnyomozói piac 
szereplőinek egyik legfontosabb és legjelentősebb üzleti eseménye. 

Megítélésünk szerint egyedülálló abban a tekintetben, hogy egy időben kínál bemutatkozási 
lehetőséget mind a humán erőforrás, mind a tárgyi eszközök védelmét szolgáló termékek, 
szolgáltatások számára. 

A rendezvény várhatóan felvonultatja az európai uniós előírásoknak is megfelelő megoldások teljes 
keresztmetszetét, átfogó kínálatot nyújt a szakma újdonságaiból.  

A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet mindennapjaink, szűkebb és tágabb emberi és tárgyi 
környezetünk egyik legfontosabb értékére: a biztonságra. Bemutassa azokat a szervezeteket, 
vállalkozásokat, amelyek ennek az értéknek megteremtésében, megőrzésében közreműködnek és 
azokat a változatos eszközöket, módszereket, amelyek az állampolgárok, gazdasági és társadalmi 
szervezetek rendelkezésére állnak. 

A kiállításon bemutatkoznak az állam védelemi szervezetei, a védelem társadalmi szervezetei, a 
szolgáltatási iparág védelmi jellegű szervezetei, valamint az ezekhez kapcsolódó eszközöket és egyéb 
anyagokat értékesítő gyártó cégek és kereskedők. 

A rendezvény kiváló alkalmat nyújt a határmenti horvát kapcsolatok kiépítésére, az ottani piaci 
igények kielégítésére, az általuk kiállított termékekből a hazai igényeket biztosító szerződéskötésekre 
vagy együttműködés kialakítására. 

A kiállítás ideje alatt együttműködve a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamara Baranya Megyei Szervezetével, szakmai szervezetekkel, tudományos műhelyekkel, cégekkel, 
hatóságokkal rangos konferenciákra, szakmai előadásokra, vetélkedőkre és bemutatókra kerül sor, 
ahol a védelem aktuális problémái kerülnek napirendre, ami várhatóan fokozott érdeklődésre tart 
számot úgy a szakmai közönség, mint az általános érdeklődők minden korosztálya számára. 

A kiállítás elsősorban a régió vállalkozásainak, szervezeteinek teremt bemutatkozási lehetőséget. 
Bízunk abban, hogy a téma jelentőségére tekintettel pár év alatt ez a rendezvény is régiónk egyik 
legjelentősebb szakmai eseményévé válhat. 

Feladatunknak tartjuk, hogy alapos szakmai előkészítéssel olyan körülményeket teremtsünk, és olyan 
programokat szervezzünk, ahol az Önök cége is méltóképpen tudja tevékenységét bemutatni új 
partnereinek, megrendelők megszerzése érdekében. 

Párhuzamos rendezvény: Környezetünk 2007. szakkiállítás. 

Információval rendelkezésére áll:  

Garamváriné Csanálosi Andrea 
E-mail: gnecsandrea@gmail.com 
Telefon: 06 30 281 1102 
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