
 

 

 

KIÁLLÍTÓI KATALÓGUS 

6. HTCC Afrika Expo és Vásár – 2017. március 2-5. 

 

 

  

Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ 

(HTCC) 

Névadó gyémánt szponzor, főtámogató, legnagyobb kiállító 

1022 Budapest, Törökvész út 6/A. 

info@htcc.org.hu 

www.htcc.org.hu 

https://www.facebook.com/HungarianTradeAndCulturalCenter/ 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Üzletfejlesztés, exportösztönzés, üzleti tanácsadás. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A HTCC, a Hungarian Trade and Commercial Center (HTCC) a távoli, 

kevésbé ismert üzleti kultúrájú és gazdaságú országok piacán való 

érvényesüléshez nyújt segítséget olyan üzletemberek, vállalkozások 

számára, akik a globális piacon keresik a fejlődés lehetőségeit. 

Partnereinket felkészítjük a főként Afrikában és Ázsiában található 

különleges üzleti körülményekre és számukra ismeretlen piacokra. 

A HTCC első irodája 2013-ban nyitotta meg kapuit Rabatban (Marokkó), 

majd további HTCC Képviseletek kezdték meg működésüket Botswana, 

Kína, Ghána, Malawi és Uganda területén. 2015-ben a Dubai ház 

megnyitásával már a kulcsfontosságú Perzsa-öbölben is megtalálhatóak 

vagyunk, 2016-ban pedig újabb irodák nyíltak Indiában, Mexikóban, 

Floridában, valamint Csungking városában. Szakértelmünket, 

helyismeretünket ötvözve kiterjedt nemzetközi üzleti kapcsolatainkkal 

nem csak segítünk ügyfeleinknek leküzdeni az esetleg felmerülő 

akadályokat és csökkenteni az üzleti kockázatokat, hanem támogatást 

adunk a helyi üzleti tevékenységek végzéséhez, és összekapcsoljuk őket 

potenciális helyi üzletfelekkel. Képviseleteink egyablakos szolgáltatásával 

partnereink jóval könnyebben használhatják ki a feltörekvő piacok 

növekedési potenciálja által kínált lehetőségéket. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Hungarian Trade and Commercial Center (HTCC) is providing services to 

entrepreneurs looking for opportunities on a global scale. We help our 

partners to become familiar with and be prepared for unique 

circumstances of unknown markets, mostly in Africa and Asia.  

The first HTCC office opened its doors in Morocco, 2013. Since then 

further centers have started their operation in Botswana, China, Ghana, 

Malawi and Uganda. With the opening of our Dubai office, we have a 

mailto:info@htcc.org.hu
http://www.htcc.org.hu/
https://www.facebook.com/HungarianTradeAndCulturalCenter/


 

 

vital presence in the Persian Gulf since 2015, further expanding the 

following year in India, Mexico, Florida and the city of Chongking. 

Combining our expertise in international business with an extensive 

network, we can help surmount obstacles and connect businesses with 

their local partners. HTCC possesses solid connections in unfamiliar 

economic environments and business cultures. We build long-term 

relations for our partners; provide valuable first-hand information 

reducing therefore considerable risks. With our one-stop shop services, 

capitalizing the growth potential of emerging markets becomes much 

easier, while our offices provide all necessary facilities for your local 

business operations, no matter where they are. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

 üzleti és befektetési tanácsadás, exportlehetőségek feltérképezése, 

 vállalatok és termékeik megismertetése és bevezetése a helyi 

piacra, marketing tevékenység (pl. termékbemutatók, piackutatás, 

PR-tanácsadás), 

 kapcsolatépítés, hálózatfejlesztés, közvetítés üzleti partnerek 

között, 

 lobbi, helyi képviselet, 

 projekttervezés a helyi piacra, részvétel a kivitelezésben és az 

ellenőrzésben, 

 pályázati lehetőségek és források nyomon követése, pályázatírás, 

 telephely-, gyártókapacitás létesítésben való közreműködés, 

 közreműködés technológia transzferben, 

 konferenciák, kiállítások és vásárok szervezése, 

 ingatlanbérleti szolgáltatások, 

 weboldal és PR anyagok nemzetköziesítése, 

 naprakész információk, 

 jogi szolgáltatások (pl. cégalapítás, okirat sablonok, ingatlan-

nyilvántartási ügyintézés, jogügyletek), 

 pénzügyi szolgáltatások (pl. finanszírozási modellek kidolgozása, 

tanácsadás, joint ventures). 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres?  releváns üzleti partnereket, akik portfolióinkat tovább értékesítik 

helyi piacokon 

 magyar és külföldi cégeket, akik szerződnek a HTCC-vel, és 

üzleti alapon be akarnak kerülni cégünk portfoliójába 

 magyar és külföldi cégeket, akik a fenti szolgáltatásokat igénybe 

kívánják venni 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

A HTCC a HTCC Afrika Expo 2017 főszponzora és fő kiállítója. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Afrikacentrum Kft. 

2030 Érd Balatoni út 5. 

info@afrikacentrum.org 

www.afrikacentrum.org 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Tanácsadás, szakértés; pályázatírás; Szenegál gazdasági és kereskedelmi 

lehetőségeinek népszerűsítése 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Széleskörű afrikai kapcsolatrendszerrel és egy évtizedes afrikai szakmai 

tapasztalattal rendelkező Afrika-specifikus szakértő cégünk, az 

Afrikacentrum Kft. három fő tevékenységi körrel bír. 

  

1. Tanácsadás: Afrika gazdasági növekedése továbbra is dinamikus. Míg a 

globális piac 2013-ban átlagosan 3%-os növekedést produkált, a szub-

szaharai térség gazdasági növekedése meghaladta az 5%-ot. Magyarország 

déli nyitás stratégiája, a revitalizálódó diplomáciai, gazdasági és kulturális 

kapcsolatok jó alkalmat teremtenek arra, hogy nagyobb intenzitással 

nyissunk Afrika felé. Az afrikai kontinens piaci lehetőségei iránt 

érdeklődő, vagy az Afrikában már referenciával rendelkező cégek számára 

Afrika specifikus tanácsadói tevékenységet folytatunk. 

 piacelemzés, 

 megvalósíthatósági és üzleti tanulmányok készítése, 

 üzleti utak szervezése és lebonyolítása, 

 partnerek felkutatása és megkeresése, 

 technológia-, termék- és ország-specifikus tanácsadás. 

2. Pályázatírás: Cégünk egyik elsőként ismerte fel Magyarországon, hogy 

keveset tudunk az Európai Fejlesztési Alap (EDF) elnevezésű Európai 

Uniós támogatási eszközről, pedig Magyarország 187 millió euróval 

befizetője a 30,5 milliárd euró költségvetésű 11. EDF-nek. Mivel a 

jogosult 79 ország közül 48 afrikai, így a 11. EDF kb. 20 milliárd eurót 

nyújt afrikai országoknak fejlesztési támogatásként a 2014-2020 közötti 

időszakban. Az alap által biztosított pénzeket áruszállítás, beruházás, 

szolgáltatás, és támogatás formájában hívhatják le a projektek nyertesei. 

Az Afrikacentrum Kft. teljeskörű pályázati asszisztenciát biztosít 

megrendelői számára.  

  a cég teljeskörű 'EDF- profiljának' elkészítése: célországok, 

célszektorok, pályázatok és partnerek beazonosítása 

  pályázatfigyelés 

  pályázatírói asszisztencia, tanácsadás, szakértés 

  pályázatírás 

  partnerkeresés  

  afrikai adatgyűjtő és előkészítő utak lebonyolítása 

(utazásszervezés, biztosítás, tereptapasztalattal rendelkező tolmács 

és szakértő biztosítása, kapcsolati háló biztosítása) 

http://afrikacentrum.org/index.php?modul=menupontok&kod=2


 

 

3. Szenegál gazdasági és kereskedelmi lehetőségeinek 

népszerűsítése, gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatépítés 

Szenegál és Magyarország között. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Afrikacentrum Kft. has three main activities: 

1. Consultancy: We offer consulting services for companies which are 

interested for the market opportunities of the African continent or already 

have references in Africa.  

 market research, 

 creating feasibility and business studies, 

 organising business trips, 

 searching for partners, 

 tecnhology-, product- and country-specific consultancy 

2. Project tendering: Afrikacentrum Kft. provides project tendering 

services related to European Development Fund for its clients. 

 creating ’EDF-profile’ of companies: target countries, target 

sectors, identifying tenders and partners 

  searching for tenders and partners 

  project tendering, consultancy 

  organising African journeys 

3. Promoting the economic and trade opportunities of Senegal, building 

economic, trade and cultural relations between Senegal and Hungary. 
The director of Afrikacentrum Kft. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Partnerkapcsolati kör bővítése céljából. 

 

 

 

Afrikáért Alapítvány 

1052 Budapest, Váci utca 16/A 5. em. 0620/777-22-79 

afrikaert@afrikaert.hu 

http://afrikaert.hu/hu/ 

https://www.facebook.com/Afrikaert  

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Diák- ás árvatámogatás, Humanitárius turistautak szervezése, 

Önkéntesség, „Hagyj nyomot!” kezdeményezés, alapmottónk: „Segíteni 

kiváltság!”, globális nevelés, szemléletformálás, afrikai kultúra 

ismertetése. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Az Afrikáért Alapítvány Afrikában oktatási, szociális és egészségügyi 

téren, Magyarországon tolerancia-és ismeretterjesztő előadások, kulturális 

programok formájában végez tevékenységet. Az Alapítvány fenntartja a 

Kongó fővárosában, Kinshasában található a College Othniel Általános és 

Középiskolát, valamint a La Providence Árvaházat, emellett támogatja 

iskolák, kórházak, építését és működését, segít az adományok 

http://afrikacentrum.org/index.php?modul=menupontok&kod=3
http://afrikacentrum.org/index.php?modul=menupontok&kod=3
http://afrikacentrum.org/index.php?modul=menupontok&kod=2
mailto:afrikaert@afrikaert.hu
http://afrikaert.hu/hu/
https://www.facebook.com/Afrikaert


 

 

eljuttatásában. 2007 óta szervezünk humanitárius turista utakat, amely 

ötvözi az egzotikus nyaralás és a humanitárius segítségnyújtás elemeit. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

The Foundation for Africa deals with educational, social and health issues: 

it maintains the Otniel Elementary and Secondary School, the La 

Providence Orphanage in Kinshasa, the capital city of Congo; In 

Hungarian cities we organize presentations in the field of education and 

tolerance illustrated by videos and photos on the African life and our work 

in Congo. Since 2007 we have organized humanitarian tourist program 

combines the element of exotic vacation and humanitarian mission. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Diák- és árvatámogatás  

Afrika szerte probléma, hogy a gyermekek oktatását az állam nem 

támogatja. Kongóban is hasonló a helyzet: 10 iskoláskorú gyermekből 

csak 4 jár iskolába. Úgy gondoljuk, a megfelelő szintű oktatás biztosítása 

az egyik legalapvetőbb dolog, amit a felnövekvő generáció számára 

biztosítani szükséges. Az Afrikáért Alapítvány egy személyes kapcsolaton 

alapuló, átlátható diáktámogatási programot dolgozott ki, mely lehetőséget 

nyújt az Othniel Általános és Középiskolában tanuló diákok 

tandíjköltségének átvállalására. 

Humanitárius turizmus – www.humtur.hu 

A humanitárius turizmus egy olyan újfajta, Magyarországon eddig 

ismeretlen turisztikai program, mely ötvözi az egzotikus nyaralás és a 

humanitárius misszió elemeit. A különleges utazások célja, hogy az aktív 

pihenés mellett hitelesen, közvetlenül ismertessék meg az utazókkal a 

fekete kontinens szépségeit, az afrikai hétköznapokat. Az utazóknak a 12-

15 napos utak során, az alapítvány helyi tapasztalatainak és kapcsolatainak 

köszönhetően lehetőségük nyílik biztonságos körülmények között 

megismerkedni az afrikai élet olyan területeivel és az ország olyan 

turisztikai látványosságaival is, amelyek egy egyszerű turista számára nem 

elérhetőek. Szintén páratlan lehetőségként, az évente többször szervezett 

utazások során különös hangsúlyt kap egy humanitárius mini-projekt 

csapatmunkában történő megvalósítása is. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Általános támogatók, diák-és árvatámogatók, Humanitárius turizmus 

résztvevők, önkéntesek 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Magyarország – talán történelmi örökségéből adódóan – kevéssé 

kapcsolódott Afrikához, keveset tud Afrikáról. Ezen szeretne az Afrikáért 

Alapítvány változtatni, és mintegy szemléletváltást, globálisabb, 

nyitottabb gondolkodásmódot, a tőlünk távoli országok szegényei iránti 

felelősségvállalást elősegíteni. Emellett kiemelt programjainkat is meg 

kívánjuk ismertetni az érdeklődőkkel. 

 

  

 

 

http://www.humtur.hu/


 

 

 

Afrika Másként Alapítvány 

1078 Budapest, Marek József utca 31. II/1 

info@afrikamaskent.hu  

www.afrikamaskent.hu  

https://www.facebook.com/afrikamaskent/  

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

„A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot.” 

(Nelson Mandela) 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

 a tehetséges, de nyomorban élő gyermekek számára személyes 

támogatás (tandíjfizetés) illetve intézményi támogatás 

(iskolaépítés) útján biztosítsuk a tanulás lehetőségét a kezdetektől 

akár egyetemi szintig; 

 a legtehetségesebb művészpalánták összegyűjtése, és számukra 

minőségibb tanulási környezet, művészeti oktatási biztosítása 

elismert kulturális szereplők, koreográfusok, zenészek 

bevonásával annak érdekében, hogy biztos megélhetést adjunk a 

kezükbe és elősegítsük, hogy továbbvigyék törzsük kulturális 

örökségét. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

The purpose of the foundation is  

 to provide material and ethical promotion for enhancing the 

education, and mental development of children living at the social 

periphery by paying their school fees as well as development of 

education institutions from primary school level up to university 

  to discover the most talented (young) emerging artists and create 

an environment which  ensures better education as well as helping 

them to develop by involving well known artists, choreographers 

and musicians. So as they grow up it might provide them a  better 

living and it helps to preserve the tribal culture. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Szenegáli „Művészettel a túlélésért” és bamakói „Csak egy üveg 

ásványvíz”, „Egy tégla is számít” programok 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Támogatókat a programok megvalósításához 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Az alapítvány tevékenységének bemutatása a nagyközönség számára, 

támogatók keresése és a szenegáli "Művészet a Túlélésért" program 

bemutatása és népszerűsítése 
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Air Algerie  - Támogató 

1092 Budapest, Erkel utca 13. 

airalgerie.hungary@aviareps.com 

www.airalgerie.dz 

 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Repülőjegyek Algériába  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása magyar nyelven, maximum 

500 karakterben: 

Az Air Algerie légitársaság 2016. szeptembertől indította el közvetlen 

járatát Budapest és Algír között. 

A közvetlen járatok hetenként kétszer közlekednek a 2 város között, 

minden csütörtökön és vasárnap. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angol nyelven, maximum 

500 karakterben: 

Air Algerie started a direct flight between Budapest and Algir from 

September 2016.  

The direct flights operate twice a week, every Thursday and Sunday 

between the Budapest and Algir.  

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Repülőjegyek Algériába – közvetlen járattal Budapest és Algír között 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Egyéni turisták, turista csoportok, üzletemberek, akik Algériába utaznak 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Az Air Algerie Budapest –Algír közvetlen járatának népszerűsítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    

Angolai Köztársaság Nagykövetsége 

1124 Budapest, Sirály u. 3 

Anemba@angolaembassy.hu  

www.angolaembassy.hu  

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Beszélgetni azokkal, akik érdeklőnek az aktuális Angola iránt 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Mindenki, aki érdeklődik a fekete kontinens iránt 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Népszerűsíteni szeretnénk az angolai turizmust 

 

 

 

Ballet Camara és Abdoul Camara 

2030 Érd Balatoni út 5. 

balletsorycamara@gmail.com  

www.balletcamara.com 

https://www.facebook.com/balletsorycamara/?fref=ts  

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Afrikai tánc- és dobshow, afrikai tánc- és dob tanítás Abdoul Camara 

szenegáli táncművésszel, a Szenegáli Nemzeti Színház táncosával, a 

Ballet Camara Hagyományőrző Tánccsoport vezetőjével. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A Ballet Camara rendkívül tehetséges profi szenegáli táncosokból és 

zenészekből áll. A társulatból többen díjnyertes művészek, és a szenegáli 

Nemzeti Színház múltbéli vagy jelenleg is aktív tagjai. A csoport 

egyedülálló, hiszen több olyan programot mutatnak be, amit a világon 

senki más. Ilyen például az úgynevezett akrobatikus óriás tökedényes 

tánc, vagy a mágikus tánc a tűzzel. A társulat igazi sztárja, és 

fáradhatatlan motorja a kétszeres díjnyertes táncművész Abdoul Camara, 

aki 7 éves kora óta táncol, és 11 éves kora óta járja a világot. Abdoul 

Camara Budapesten él, a tánccsoport többi tagja pedig Dakarban. A Ballet 

Camara lenyűgöző nyugat-afrikai tánc-és dob showkra, fesztiválokra, 

karneváli felvonulásokra szerződtethető le, A produkciók során rendkívül 

látványos öltözetekben több tucat hangszert szólaltatnak meg és több 

nyugat- afrikai népcsoport koreográfiáját mutatják be. A fiatal 

fesztiválközönségnek afrikai tánc és djembe workshopot is tarthatnak, 

igény szerint. A társulat európai partnere a Kultúrafrika Alapítvány 

Magyarországon bejegyzett közhasznú szervezet.  

Néhány referencia: 
SZIGET Fesztivál 2016, 2015 

Savaria Történelmi Karnevál, 2016, 2015 

mailto:Anemba@angolaembassy.hu
http://www.angolaembassy.hu/
mailto:balletsorycamara@gmail.com
http://www.balletcamara.com/
https://www.facebook.com/balletsorycamara/?fref=ts


 

 

50. Jubileumi Debreceni Virágkarnevál, 2016 

Nemzeti Színház, Nagyvárad, Románia, 2016 

CHIALA Festival, Graz, Ausztria, 2016 

Frankofón Fesztivál, Francia Intézet Budapest, önálló est, 2016 

Milánói Világkiállítás, Olaszország - 2015  

Festival des Filets Bleus Concarneau, Franciaország, 2015  

Grand Yoff Fesztivál, Szenegál - 2015  

Afrika Expo és Vásár, Utazás Kiállítás 2016, 2015 

Festival Mondial des Arts Nègres (FESMAN), 2010 

Japán (Ockinawa, Fijoroke) - 2007 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Ballet Camara from Senegal is a professional group composed of selected 

outstanding musicians and dancers. They provide high standard African 

dance and drum shows with various choreographs and costumes (peul, 

yela, serer, balanta, dundumba, mbalax among others). They are unique 

worldwide for their acrobatic dance with the giant calabash (Guinean peul 

kunnawal tradition), the dance with the fire or the one leg dance, among 

other spectacular performances. The artistic director of the group is two 

times winner (Oscar des Vacances) Abdoul Camara who has been touring 

since the age of 11 around the globe. He was a contracted dancer of the 

National Theatre of Senegal for years and now he is based in Budapest, 

Hungary with her family and organizes shows, dance and drum 

workshops.  The European partner of Ballet Camara is Culturafrica 

Foundation,a Hungarian non-profit organization.  

References: 
Sziget Festival - THE BIGGEST FESTIVAL IN CENTRAL EUROPE 

WITH 440.000 VISITORS! 30 minutes stage time (night shows), 60 

minutes afro dance and 60 minutes djembe workshop each day! 2016, 

2015 

Flower Carnival Debrecen, 2016 

Nagyvárad National Theatre, full night show, Romania, 2016 

Oktoberfest, Budapest, 2016 

V. HTCC Africa Expo and Fair- 2016 

Chiala Festival, Graz, Austria, 2016 

Tiszafüredi Halasnapok, 2016 

Beach Fest, Balaton, 2016 

French Institute, Senegal night, full night show, 2016 

Festival des Filets Bleus Concarneau, France, 2015 

Palace of Arts, Hungary- 2015 

Savaria Historic Festival, Szombathely, Hungary - 2016, 2015 

African Days, Millenáris Park - 2015 

Grand Yoff Festival, Senegal - 2015 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Afrikai tánc- és djembe dob oktatás. Afrikai tánc- és dobshow 

fesztiválokon, kulturális eseményeken, esteken, esküvőkön, 

ünnepségeken. Eredeti, látványos nyugat-afrikai hangszerekkel. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Dobolni, táncolni vágyó tanítványok. Az afrikai kultúrát szerető emberek, 

életkortól függetlenül.  

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Célom, hogy népszerűsítsem szolgáltatásaimat, és új tanítványokat, illetve 

megrendelőket találjak az Afrika Expo látogatói között. 

http://en.szigetfestival.com/
http://en.szigetfestival.com/
http://eng.debreceniviragkarneval.hu/
http://oktoberfestbudapest.hu/
http://www.afrikaexpo..hu/
http://chiala.at/
https://www.mupa.hu/
http://www.savariakarneval.hu/


 

 

 

 

    

Bengineer House Kft. 

1116 Budapest Bazsalikom u. 38. sz. 

imre.szombathelyi@gmai.com  

www.isbhaz.hu 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Csak természetes szilikátalapú földrengés biztos, környezetbarát, 

energiatakarékos fenntartható építés. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Dél Afrikával és Algériával tartunk fenn kapcsolatot az ISB építési és 

hőszigetelési rendszerünk értékesítési szándékkal. 

Az ISB építési rendszer kizárólag Magyar találmányú szabadalmakkal 

védett technológia, mely a hagyományos építési rendszerekhez képest 

olcsóbb, gyorsabb, energiatakarékosabb földrengés biztos építési rendszer. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

We are waiting for the results of our application from KNERIB in Algeria. 

 

We are waiting for our partners from South Africa. 

 

We hope that other African countries will be also interested in our 

building system. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

ISB építési rendszer és épülethomlokzat szigetelési rendszer. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Építési vállalatok 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Szeretnénk értékesíteni az ISB építési rendszerünket 

  

  

 

Dél-afrikai Köztársaság Nagykövetsége , 

Budapest 

17 Gárdonyi Géza utca, Budapest, 1026 

saembassy.budapest@dirco.gov.za  

http://www.dirco.gov.za/budapest/  

mailto:imre.szombathelyi@gmai.com
http://www.isbhaz.hu/
mailto:saembassy.budapest@dirco.gov.za
http://www.dirco.gov.za/budapest/


 

 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

A dél-afrikai gazdaság és turizmus népszerűsítése 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A Dél-Afrikáról és Afrikáról kialakult téves ismeretek korrigálása a 

potenciálok és lehetőségek látogatókkal való megismertetésén keresztül, 

melyek az országgal és a régióval való együttműködés eredményeképpen 

realizálhatók. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Address current inaccurate perceptions on South Africa and Africa by 

education visitors on the potentials and opportunities that can be realized 

in cooperation with the country and the region. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

turistautak, kereskedelmi és befektetési lehetőségek, potenciális partnerek 

a tudomány és technológia területén és a világ vezető felsőoktatási 

intézményei körében. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? befektetőket keresünk a következő területekre: tudomány és technológia, 

biotechnológia, turizmus és zöld gazdaság 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Az Afrika Expo értékes lehetőséget nyújt a nagykövetség számára, hogy 

Dél-Afrikát, mint márkát népszerűsítse Kelet-Közép-Európában. 

 

             

Globoport Média Holding Kft. 

1027 Budapest, Fő u. 73. 

info@helyimedia.hu 

www.globoport.hu 

https://www.facebook.com/Globoport-a-hírkikötő-1463991150536155 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Könyvek, kiadványok, magazinok. online portálok, közösségi oldalak 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A Globoport Média Holding Kft. a HTCC és a Magyar-Afrika Társaság 

kiemelt médiatámogatója, együttműködő partnere, amely folyamatosan 

beszámol a szervezetek tevékenységérő, az afrikai orvosmissziók 

történéseiről. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Globoport Média Holding Kft. is the main media sponsor and partner of 

HTCC and African Hungarian Union which reports about the activities of 

the organizations and medical missions. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

A Globobook könyvkiadó termékeinek kínálata: 

 

Tropical Magazin 

mailto:info@helyimedia.hu
http://www.globoport.hu/
https://www.facebook.com/Globoport-a-hírkikötő-1463991150536155


 

 

A világ legszebb szállodái könyvsorozat 

Fülöp T. Mariann: A kétszínű Marokkó 

Ernesto Frers: A birodalom hóhérainak nyomában 

Szabadi Klaudia: Halj meg, tuszi! – A ruandai népirtás 20. évfordulójára 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Utazás iránt érdeklődő, pontenciális olvasók 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

A HTCC a HTCC Afrika Expo 2017 főszponzora és fő kiállítója, a 

Globoport Média Holding Kft. pedig a HTCC cégcsoport szerves része, az 

esemény médiatámogatója 

 

 

  

Jane Goodall Intézet Természet- és 

Környezetvédelmi Egyesület 

1191 Budapest, Bethlen G. u. 32. 2/1. 

info@janegoodall.hu 

www.janegoodall.hu  

https://www.facebook.com/jane.goodall.intezet  

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

 afrikai projektek  

 környezeti nevelési előadások, foglalkozások, programok hazai 

tanintézményekben 

 afrikai-, és hazai állatmenhelyek támogatása 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Azért, hogy Magyarországról is segíteni tudjuk a kihalás szélén álló, 

vadon élő csimpánzokat, a Jane Goodall Intézet csimpánz örökbefogadási 

programot indított. Szervezetünk a kongói Tchimpounga rezervátum 

lakóin igyekszik segíteni. Az örökbefogadás során jelképes összeggel egy 

évig támogathatod kedvencedet. Az adományozott összeget a 

rezervátumban élő csimpánzárvák élelmezésére és orvosi ellátására 

fordítjuk. Célunk a 25 évvel ezelőtt Tanzániából indult, környezeti-, és 

társadalmi problémák megoldására létrejött Roots&Shoots, vagyis a 

Rügyek és Gyökerek mozgalom magyarországi meghonosítása. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

The Hungarian Jane Goodall Institute started  its chimpanzee adoption 

programme to help chimpanzees that face extinction in the wild. With our 

work we support the Tchimpounga Sanctuary in the Republic of the 

Congo. With adopting a chimpanzee you can support an animal for a year 

with a symbolic amount that still makes a difference. Donations will be 

used for feeding the animals and providing the necessary medical 

supervision. 

The Jane Goodall Institute aims to establish the Roots and Shoots network 

in Hungary that network answers environmental and social issues 

worldwide. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék Csimpánzmenhely támogatás, Roots&Shoots mozgalom, Környezeti 

mailto:info@janegoodall.hu
mailto:info@janegoodall.hu
http://www.janegoodall.hu/
https://www.facebook.com/jane.goodall.intezet


 

 

leírása – Mit ajánl?  nevelés iskolai programcsomagjainkon keresztül 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Olyan afrikai szervezeteket, utazási irodákat, és pénzügyi partnereket 

keresünk, akikkel közösen kidolgozhatunk egy-egy célzott projekteket az 

Afrikában élő emberek, az állatok, és a természet harmóniában való 

együttélése érdekében. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Minél több emberhez eljuttathassuk Dr. Jane Goodall üzenetét, 

filozófiáját, és megismertessük a látogatókkal a magyar, és az afrikai 

programjainkat. 

 

 

Kultúrafrika Alapítvány 

2049 Diósd Hunyadi u. 2. 

info@afrikaexpo.hu 

www.afrikaexpo.hu  

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Kulturális fejlesztési projektek Afrikában. Afrika Expo és Vásár 

szervezése. A Ballet Camara Hagyományőrző Tánccsoport menedzselése. 

Ismeretterjesztés Afrikáról. Tudományos – ismeretterjesztő cikkek, írások, 

előadások tartása.  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Célunk az afrikai szellemi kulturális hagyományok megőrzésének 

elősegítése, fiatal művészek és művészeti fesztiválok, tánccsoportok 

támogatásával, fejlesztésével. Célunk, hogy a fiatalokban is megerősödjön 

az a gondolat, hogy a szellemi kulturális hagyományok megőrzése értékes 

és fontos. Célunk népszerűsíteni Afrikát minden lehetséges fórumon 

Magyarországon. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

We do cultural development projects in Africa, namely in Senegal, West- 

Africa. We support young artist, cultural actors and dance groups to gain 

their live through their art activity. We promote Africa in Hungary with 

various tools (media, articles, cultural events, shows etc.) 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Ballet Camara Hagyományőrző Tánccsoport támogatása. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Olyan együttműködő partnereket és támogatókat keresünk, akik hasonlóan 

hozzánk, fontosnak tartják a szellemi kulturális hagyományok megőrzését 

Afrikában, és készek tenni azért. Olyan támogatókat keresünk, akik 

hozzánk hasonlóan felismerték azt, hogy a kulturális szektor, főképp 

Afrikában, a fejlesztés egyik motorja lehet. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Minél többeknek bemutatni céljainkat, szervezetünket, és Afrika kulturális 

sokszínűségét. 

http://www.afrikaexpo.hu/


 

 

 

 

 

Uranus Technologies and Trading, Kamerun 

Immeuble Beaulieu près de l’Abbia Centre Ville PO.Box : 8747 

Yaounde/Cameroon 

uranuscam@yahoo.co.uk / rkmungo@gmail.com  

www.uranustracking.com  

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Az Uranus Tech and Trading egy kereskedelmi cég, mely különböző 

termékek kereskedelme mellett helyi, művészeti termékek 

kereskedelmével is foglalkozik, mint például a fametszetek. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Az Uranus Tech and Trading olyan vállalatoknak, kormányzati és civil 

szervezeteknek nyújt szolgáltatásokat, melyek érdeklődnek az afrikai 

termékek iránt. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Uranus Tech and Trading offers its services to business, governmental and 

civic organizations interested in African made products. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Az Afrika Expon való részvételünk fő célja, hogy népszerűsítsük a 

kameruni kultúrát. A cégünk elsősorban fametszetek értékesítésére 

specializálódott. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Szeretnénk olyan magyar vállalatokkal kapcsolatokat kiépíteni, melyek 

érdeklődnek az általunk kínált termékek iránt. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

A tavalyi Afrika Expot hasznosnak találtuk, hiszen sikerült néhány céggel 

kapcsolatot kiépítenünk. A tavalyi Afrika Expot nagyon jól szervezettnek 

találtuk, a főszervezőben egy csodálatos személyt ismerhettünk meg, aki 

mindig, minden kérdésünkre készségesen válaszolt. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:uranuscam@yahoo.co.uk
mailto:rkmungo@gmail.com
http://www.uranustracking.com/


 

 

 

            

Magyar Afrika Társaság 

1022 Budapest, Törökvész út 6/A 

info@ahu.hu 

www.ahu.hu 

https://www.facebook.com/AHU.Afrika 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A 2006-ban alapított Magyar Afrika Társaság nemzetközi segélyezéssel és 

fejlesztéssel foglalkozó nem kormányzati, nonprofit szervezet, amely 

Afrika országainak a megsegítése céljából jött létre. A szervezet 

küldetése, hogy a fejlesztést az érintett országok saját erőforrásainak 

felhasználásával, és az országok aktív részvételével valósítsa meg – ezzel 

olyan segítséget nyújtva –, mely hosszútávon fenntartható változási 

folyamatot eredményez. 

 

Küldetésünk az afrikai országok fejlesztése, az egyes afrikai országokban 

folyó sport – oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, 

műemlékvédelmi, egészségügyi, szociális, természetvédelmi, 

állatvédelmi, környezetvédelmi, műszaki, természettudományi és kutatási 

tevékenységének támogatása, ezekben való aktív részvétel, a hátrányos 

helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi 

és állampolgári jogok védelme, a kulturális örökség megóvása. 

Az egyesület a céljait az alábbi tevékenységekkel valósítja meg: 

- oktatási és kulturális tevékenységek 

- egészségügyi és humanitárius tevékenységek 

- gyermektámogatások 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

The African Hungarian Union was founded in 2006, as a non-

governmental, non-profit organization dedicated to international aid and 

development activities focusing on Africa. 

 

The mission of the African Hungarian Union has been to support 

development in African countries with the help of their own resources by 

empowering communities and populations, thus ensuring the sustainable 

processes undergoing on the locations of its projects. We support 

programs which focus on education, child and youth protection, health and 

social care, cultural, scientific and academic development. 

 

The organization have been active on the following fields: 

- Education & Cultural Projects 

- Medical & Humanitarian Projects 

- Child Support Programs 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 

orvosi missziók, önkéntes programok, AHU mentőszolgálat, 

gyermektámogatás 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? önkéntesek, orvosok és egészségügyi dolgozók, támogatók 

mailto:info@ahu.hu
http://www.ahu.hu/
https://www.facebook.com/AHU.Afrika


 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

CLUSTER MENARA 

Habous Building, Avenue Allal El Fassi Entrance 6, Number 13. 

40000 Marrakech. Morocco 

clustermenara@gmail.com 

www.clustermenara.com  

Cluster Menara 

Main activities, products 

and services, philosophy of 

the organization: 

CLUSTER MENARA - is an industrial cluster specialized in food and cosmetics sectors. 

 

Your organization’s 

mission, activities and 

outcomes related to Africa, 

short summary (max. 500 

characters) 

The mission of the MENARA cluster is to support innovation, support project 

leaders in the creation of companies, set up collaborative projects, set up training 

courses, and assist in the prospecting of national and international professional 

partners in the agri-food and cosmetics sectors luxury. 

The cluster ensures for its members in Africa a technological transfer, 

networking, valorization of local products, marketing and prospection of new 

markets. 

Emphasized 

project/product/service – 

What do you offer?  

Support the food and cosmetic supply chain to valorize the Moroccon natural and agro 

ressources (natural herbs, spices, fruit and vegetables, etc...) 

Your appropriate partner – 

What or who do you look 

for? 

The MENARA cluser, through its participation in Africa Expo, aims to find new 

partners in various fields related to its activities, to prospect new developments at 

the level of: technology, research and development, packaging, etc. Also create 

collaborations with participants to find and develop markets for its members 

abroad to market their products. 

Why did you apply for the 

Africa Expo and Fair? 

The MENARA mission is to position Morocco as a worldwide excellence platform in 

these industries. 

http://www.clustermenara.com/


 

 

 

 

Műszer Automatika Kft. 

2040 Budaörs, Komáromi utca 22. 

mautom@muszerautomatika.hu 

www.muszerautomatika.hu 

www.manti.hu  

https://www.facebook.com/muszerautomatika  

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

vasúti biztosító berendezések, gázérzékelők, MANTI vékonyréteg hővédő 

bevonat 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A MANTI® CERAMIC egy vékony rétegű hővédő anyag. Fő 

komponensei a nanotechnológiával, magas hőmérsékleten előállított 

mikroméretű kerámiagömbök, amelyeket vákuumos üreg tölt ki. Az 

üreges vákuum mikrokerámia gömbök a nanoméretű falvastagságuk révén 

szinte teljes mértékben gátolják a hő áramlását. 

A MANTI® CERAMIC a festékek mintájára kialakított vékonyréteg 

hővédő anyag és a felhordásra kidolgozott technológia biztosítja a 

mikrokerámia gömbök réteges elrendeződését. A vízbázisú kötőanyag jól 

tapadó, szilárd és egyben rugalmas felületet biztosít. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

MANTI® CERAMIC is a thin-layer heat protection coating. Its main 

components are microceramic balls containing vacuum inside, produced at 

high temperature using nanotechnology and the non-volatile, water-based 

binding material. The vacuum-filled microceramic balls almost entirely 

block thermal flow thanks to their nano-scale wall thickness. 

MANTI® CERAMIC is a thin layer heat protection material, akin to 

regular paints. The technology developed for application ensures layered 

arrangement of the microceramic balls. The water-based binding material 

provides excellent adhesion and a flexible surface. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

MANTI Ceramic vékonyréteg hővédő bevonat 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? ingatlan építtetők és forgalmazók 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Az afrikai piacon több piacnyitási kezdeményezésünk is volt az elmúlt 

években, ennek megerősítése és preferálása érdekében szeretnénk részt 

venni az Afrika Expon. 
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Publikon Kiadó/Afrika Tanulmányok 

7623 Pécs, Tüzér utca 13.  

elofizetes@publikon.hu  

 www.publikon.hu  

https://www.facebook.com/publikon  

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

könyvkiadás, Afrika tanulmányok, társadalomtudományok, kutatás, 

politika, földrajz, útleírás 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A Publikon Kiadót 2006-ban azzal a céllal hoztuk létre, hogy a 21. század 

új kihívásaival (terrorizmus – biztonságpolitika, ökológiai problémák, 

fejlődő világ gondjai, migráció és kisebbségek, globalizáció) foglalkozó 

tudományos és ismeretterjesztő irodalmakat a nagyközönség számára is 

elérhetővé tegyük. Kiemelt figyelmet fordítunk az Afrikával kapcsolatos 

kutatásokat közlő kiadványok megjelentetésére. Törekszünk a kontinens 

mindennapjainak, kulturális sokszínűségének, földrajzi-ökológiai 

adottságainak, politikai életének és történelme árnyoldalainak sztereotípia-

mentes bemutatására. Működésünkkel szeretnénk hozzájárulni a hazai 

afrikanisták együttműködésének mélyítéséhez és a társadalom Afrika-

képének átalakításához. Kiadónk gondozásában jelenik meg az Afrika 

Tanulmányok c. folyóirat is, immár 11. éve. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Publikon Publisher was founded in 2006, aims to collect and publish 

books and publications related with the new and actual challeges of the 

21
st
 century. The most common subjects of our books are security policy, 

migration, issues of the developing world, globalization and travel. 

Publikon Publisher is also closely connected to the african continent, 

mothering the periodical African Studies which marks studies, interviews 

and all around publications about Africa since 2007. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Könyvárusítás, Afrika Tanulmányok folyóirat 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Viszonteladó, társadalomtudományok és utazás iránt érdeklődők 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Megjelenés, értékesítés 
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Taita Alapítvány Afrikai Gyermekekért 

1011 Budapest, Hunyadi János út 22. 

kontakt@taita.info  

http://www.taita.info/index.html  

https://www.facebook.com/Taita-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny-

169212859325/?fref=ts  

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

- Kenyai kézműves ékszereket, tárgyakat árusítunk adományért cserébe, 

az adományt 100%-ban a burai árvaház fejlesztésére és az ott élő 

gyermekek ellátására költjük. 

- Jelképes örökbefogadási rendszer megismertetése 

- A burai árvaházról, kenyai életről, kultúráról, önkéntességről 

tájékoztatás 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A Taita Alapítvány Magyarországon ismeretterjesztéssel segíti a kultúrák 

közötti kapcsolatok építését, Kenyában pedig egy árvaház, óvoda és iskola 

támogatásával segít esélyt adni az árva és hátrányos helyzetű gyermekek 

és fiatalok számára. 

Több rendezvényen megjelenünk, beszámolókat tartotunk - Afrika Expo, 

Gudi közösségi vásár a Magnet Házban, Budakeszi Széchenyi István 

Általános Iskola, Szegedi Deák Ferenc Gimnázium, Budapesti Öntöde, 

Óbudai Szaléziak Közössége-, hogy ezzel is közelebb hozzuk Afrikát az 

érdeklődőkhöz. 

A Taita Alapítvány Facebook oldalán keresztül hetente körülbelül 3000 

emberhez juttatunk el híreket, információkat. 

Az árvaház gyermekeit jelképes örökbefogadással támogatókat 

folyamatosan tájékoztatjuk a gyermek helyzetéről, fejlődéséről, iskolai 

eredményeiről, fotókat küldünk róluk, illetve biztosítjuk, hogy levelezésen 

keresztül kommunikálhassanak egymással. 

Egy kis társadalmi réteget érintő, de hiánypótló programja az 

Alapítványnak az, hogy hazai önkéntesek szervezett körülmények között, 

az afrikai viszonyokhoz képest biztonságban tudnak Kenyában dolgozni. 

Többször magyar cégek is felkeresnek minket és segítségünket kérik a 

kenyai társadalmi és egyéb gyakorlati tapasztalatainkkal kapcsolatban. 

A 2016-os évben ismét több magyar segítő látogatott el a burai árvaházba, 

többek között egy gyermekpszichológus, egy óvónő és egy 

szociálpedagógus, de voltak köztük olyanok is, akik korábban már 

dolgoztak kint önkéntesként. Legfőbb feladatunknak továbbra is azt 

tartjuk, hogy tudást, szakmát adjunk az árvaházban nevelkedő 

gyerekeknek, így az iskolás korúaknak – a jelképes örökbefogadási 

rendszeren keresztül - finanszírozzuk az iskolai tanulmányait. A Szent 

József Árvaházhoz tartozó Little Angels Óvoda és Mother Theresa 

Általános Iskola fenntartásában is mind erkölcsileg, mind anyagilag részt 

veszünk, jelenleg több mint 100 gyerek jut ott napi háromszori étkezéshez, 

illetve szakképzett óvónő/tanítónő által tartott foglalkozásokhoz.  

Emellett fontosnak tartjuk az árvaházi gyerekek egészséges élelmezését és 

mailto:kontakt@taita.info
http://www.taita.info/index.html
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a higiénés viszonyok javítását, így rendszeresen vásárolunk élelmiszert és 

gyógyszereket, elvisszük őket orvoshoz, oltásra és fél évente HIV 

szűrésre, illetve szemüveget kaptak azok a gyerekek, akiknek erre 

szükségük volt. Emellett közreműködve az árvaház vezetőségével 

igyekszünk mindenben a segítségükre lenni és mindent beszerezni, amire 

szükségük van.Fontosnak tartjuk a gyermekek hasznosan töltsék a 

szabadidejüket, így támogatjuk az általános iskola cserkészcsapatát, 

aminek több árva gyermekünk is tagja. A csapat folyamatosan kiemelkedő 

teljesítményt nyújt, számos színvonalas versenyt megnyertek ez évben is. 

A gyerekek ebben az évben ismét ellátogathattak a Sarova Nemzeti 

Parkba, megismerve a kenyai vadállat fajokat egy élvezetes szafari 

keretében. 

Célok: 
-A burai árvaházban élő gyermekek ellátásának (szállás, étkeztetés, 

taníttatás, ruháztatás, egészségügyi ellátás) biztosítása 

-A gyermekek fejlesztése, szabadidő hasznos eltöltése 

- Az afrikai kultúra és emberek megismertetése, megszerettetése 

- Magyar és afrikai iskolák közötti kapcsolatok kialakítása és segítése.  

- Hosszútávú célunk az alapítvány tevékenységének kiterjesztése Kenya 

más részeire, illetve önkéntesek bevonása hazai és kenyai munkánk 

különböző területein.  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

The objectives of Taita Foundation: 

- To provide financial aid and moral support (through volunteers) to 

Kenyan families who live in the periphery of society, and to children 

living in orphanages. 

- To ensure appropriate health care for the supported children. 

- To educate and train members of handicapped families so that they get a 

better chance to find work in the labor market and to live an independent 

life. 

- To promote African culture and the African people in Hungary. 

- To establish and assist contact between Hungarian and African schools. 

- The long-term objective of our foundation is to expand activities in other 

parts of Kenya, and to accept more volunteers to help in our activities in 

Hungary and Kenya. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

- Jelképes örökbefogadással támogatni tudja egy kenyai árva gyermek 

étel-és gyógyszerellátását, iskoláztatását. 

A támogatókat folyamatosan tájékoztatjuk a gyermek helyzetéről, 

fejlődéséről, iskolai eredményeiről, fotókat küldünk róluk, illetve 

biztosítjuk, hogy levelezésen keresztül kommunikálhassanak egymással. 

- Lehetőség a kenyai árvaházban önkéntes munka végzésére 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? - Önkénteseket hazai és kenyai munkánk különböző területeire 

- Jelképes örökbefogadókat, támogatókat 

- Kenyai kultúra, burai árvaház iránt érdeklődőket 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Szeretnénk újabb önkénteseket toborozni, támogatókat szerezni, és minél 

több emberrel megismertetni munkánkat, illetve Afrikát. 

Az érdeklődők megismerkedhetnek az alapítvány munkájával, a burai 

árvaház életével, és betekintést nyerhetnek a kenyai önkéntesség világába. 

Célunk a fiatalok bevonása az önkéntes tevékenységbe, illetve egy másik 

kultúra megismertetése a gyerekekkel. Fontosnak tartjuk a kollektív 



 

 

gondolkodásmód kialakítását, továbbá a segítségnyújtás, együttműködés 

és elfogadás kihangsúlyozását. 

A iatalok mellett a felnőtt korosztályt is szeretnénk elérni, hogy az 

előítéleteket felülírva egy nyitottabb és együttműködőbb társadalom 

létrehozását segítsük, valamint a kultúrák közötti kapcsolatépítést. 

 

 

 

Tensi Aviation Kft., South African Airways 

magyarországi vezérképviselete – Támogató 

1023 Budapest, Komjádi Béla u. 1. 

flysaa@tensi.hu 

www.flysaa.com 

 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

A South African Airways vezérképviseletét, cégünk a Tensi Aviation 

1998 óta képviseli a magyar piacon. Az elmúlt évek alatt nagyon sok 

céggel kerültünk kapcsolatba, akik dél-afrikai üzleti kapcsolatokkal 

rendelkeznek. Természetesen szeretnénk újabb lehetőségeket keresni, 

hogy a Dél-Afrikába utazók már a repülés során megérezzék az afrikai 

hangulatot. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása magyar nyelven, maximum 

500 karakterben: 

A South African Airways az afrikai kontinens egyik vezető légitársasága, 

mely már tizennégy egymást követő évben nyerte el a “Legjobb Afrikai 

Légitársaság” címet.  

A tengerentúli szakaszokat AIRBUS 340-600/300 és AIRBUS 330-200 

típusú repülőgépekkel, üzemelteti. 

A légitársaság járatai Budapestről Frankfurt, München és London 

érintésével repülnek Johannesburgba. Európa és Dél-Afrika között heti 28 

járat működik 

A Dél-afrikai Köztársaságon belül és a régióba kitűnő csatlakozással és 

árakon kínálunk járatokat /Port Elisabeth, Durban, Victoria Falls, 

Livingstone, Windhoek, Mpumalanga, Harare, Maputo, Nairobi, 

Mauritius, stb. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angol nyelven, maximum 

500 karakterben: 

South African Airways (SAA) is the leading carrier in Africa, serving 56 

destinations, in partnership with SA Express, Airlink and its low cost 

carrier, Mango, within South Africa and across the continent, and nine 

intercontinental routes from its Johannesburg hub. It is a member of the 

largest international airline network, Star Alliance. 

SAA is the winner of the 'Best Airline in Africa’ Award in the regional 

category for 14 consecutive years and the winner of ‘Service Excellence 

Africa’ for three years. Mango and SAA hold the number one and number 

two successive spots as South Africa’s most on - time airlines. 

mailto:flysaa@tensi.hu
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South African Airways is offering you daily overnight nonstop services 

between Frankfurt, London, Munich and Johannesburg. Via the hub of 

Johannesburg you can effortlessly reach more destinations in Southern 

Africa from Europe than with any other airline. 

There are convenient and frequent connections from Johannesburg to all 

major South African cities. There are up to two hourly flights to Cape 

Town, hourly to Durban, and 7 daily connections to Port Elisabeth as well 

as a number of other domestic and regional cities 

  

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Bízunk benne, hogy amelyik cégnek Dél-Afrika felkeltette érdeklődését, 

azoknak a leendő utasoknak lehetőséget tudunk kínálni, hogy a South 

African Airways fedélzetén repüljenek Dél-Afrikába. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Utazó közönséget 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Szeretnénk újabb lehetőségeket keresni, hogy a Dél-Afrikába utazók már a 

repülés során megérezzék az afrikai hangulatot. 

 

 
 

 

Utazz Afrikába Utazási Iroda 

online működő utazási iroda 

info@utazzafrikaba.hu  

www.utazzafrikaba.hu  

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Egyéni és kis csoportos utazások Afrikába; országok: Tanzánia, Szenegál, 

Madagaszkár, Uganda, Kongó. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Valódi utazások az igazi Afrikában! 

 

Egyéni és csoportos körutazások Afrika számos országába magyar és 

angol nyelvű szakértői idegenvezetéssel. Biztonságosan, szervezetten, 

kényelmesen, elérhető áron.  (Utazásszervezői engedélyszám: U-001476.) 

Utazási Irodánk 2013-ban alakult meg, de már korábbról, 2007-től 

kezdődően rendelkezünk utazásszervezői tapasztalattal. Közel 400, 9- és 

72 év közötti utastársunkat kalauzoltunk el eddig Afrika változatos tájain 

Ghánában, Kongóban, Madagaszkár és Mauritius - szigetén, Szenegálban, 

Tanzániában, Ugandában, hogy csak néhányat említsünk desztinációink 

közül. Büszkék vagyunk arra, hogy utasaink közül sok a visszatérő 

vendég, többekkel kapcsolatot ápolunk az utazás után is. Mi annak 

örülünk, ha elégedettek szolgáltatásainkkal, és leginkább, ha megszeretik 

Afrikát és vágynak visszatérni az afrikai kontinensre. 

mailto:info@utazzafrikaba.hu
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Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Small group adventure tours and tailor-made holidays to exciting African 

destinations based on unique itineraries in the light of responsible tourism. 

 

Travel To Africa Tour Operator a fully recognized International Tour 

Operator with an international Tour Operator licence. The CEO of the 

company is an Africa expert and anthropologist with 12 years of 

professional experience in Africa. We believe in ethical tourism that 

works closely with the Responsible Tourism Research Center on 

Responsible Tourism and Cultural Heritage preservation. 

  

Our mission: 

To share true adventures and positive travel experiences with our 

travelers. To create values by  doing responsible tourism. To generate 

revenues and create jobs in Africa with special focus on the cultural and 

creative sectors. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl?  

Egyénre szabott és kis csoportos utazások többek között Szenegálba, 

Tanzániába, Madagaszkárra, Ugandába. 

 
 

     

Védegylet / Nofilter Gold 

1088 Budapest, Szentkirályi utca 6. 

iroda@vedegylet.hu  

nofiltergold@gmail.com  

http://védegylet.hu/  

https://www.facebook.com/vedegyletegyesulet/  

https://www.facebook.com/nofiltergold/  

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

fairtrade (méltányos kereskedelem), fairgold, etikus bányászat, 

konfliktusos-ásványok 

Szervezet legfontosabb céljainak, Afrikához 

való kötődésének, eredményeinek, 

szolgáltatásainak bemutatása: 

A Védegylet a fairtrade mozgalom egyik kiemelkedő szervezeteként 

fontosnak tartotta, hogy külön figyelmet szenteljen a “konfliktusos-

ásványoknak”.  

A csillogó aranyat nem ritkán gyermekkezek bányásszák ki: 

legkevesebb 300 000 gyermek, akár 5 éves is, napi 8-10 órát dolgozik 

iskola helyett aranybányákban. Továbbá 15 millió ember dolgozik 

világszerte kisméretű bányában, nem megfelelő munkakörnyezetben. 

A Nofilter Gold erre a nem méltányolható helyzetre hívja fel a 

figyelmet és nem titkolt célja, hogy kialakítsa az igényt a fairtrade 

tanúsítással rendelkező arany vásárlására. 

Szervezet legfontosabb céljainak, Afrikához 

való kötődésének, eredményeinek, 

szolgáltatásainak bemutatása: 

The prominent  organization of fairtrade movement, Védegylet has 

given heed to conflict minerals.  

The glittering gold is usually mined by children: at least 300.000 

children, even as young as 5 years old, work 8-10 hrs per day all over 

the world instead of attending school. Furthermore 15 million people 

work in small-sized mines all over the world. 

mailto:iroda@vedegylet.hu
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Nofilter Gold has given heed to this unfair situation and the goal of 

the campaign is to evolve the demand to buy fairtrade certified gold.  

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék leírása 

– Mit ajánl?  

Egy kiállítás formájában szeretnénk megismertetni a konfliktusos-

ásványokkal kapcsolatos információkat az érdeklődőkkel.  

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? A fairtrade, a konfliktusos-ásványok”, az afrikai bányász helyzet iránt 

érdeklődők.  

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Afrikában számos olyan bányát működtetnek, amely nem nyújt 

megfelelő munkakörülményt a bányászoknak. Hiszünk benne, hogy az 

expón az általunk nyújtott információk egy újabb lépést jelenthetnek a 

méltányos körülmények megteremtésében.  

 

 További Kiállítók: 

 EURL ABM- Tech, Algéria 

              Fleming Pharma Trading, Etiópia 

 

Wubshet Import Export 

 

wubshet24@gmail.com 

 

 

 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

 

Export-import cég. Bőr és kulturális termékek exportjával, és nemzetközi 

kereskedelemmel foglalkozik. Kapcsolatépítési céllal vesz részt a  

kiállításon. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

We export cultural goods and leather products. We are interested in 

building partnerships and enlarge networks in international trade. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása – Mit ajánl? 

 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres?  

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

 


