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Magyar Kereskedelmi és Kulturális 

Központ (HTCC) Névadó gyémánt szponzor, 

főtámogató, legnagyobb kiállító 

1211 Budapest, Asztalosipar utca 2. 

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 Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ (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. A 

HTCC első irodáját 2013-ban nyitottuk meg Marokkóban, 2019 első 

negyedévében pedig már 11 afrikai irodával büszkélkedhet 

vállalatunk. Szakértelmünkkel és képviseleteink egyablakos 

szolgáltatásával partnereink jóval könnyebben használhatják ki a 

feltörekvő piacokon kínálkozó lehetőségéket. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul:  

The Hungarian Trade and Cultural 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.  HTCC's first office was opened in Morocco in 2013, since 

then we have 11 offices in Africa. With our expertise and a one-

stop-shop service, our partners can use the opportunities on these 

emerging markets much more easily. 

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, 

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


 
 

 
 

 pályázati lehetőségek és források nyomon követése, 

pályázatírás, 

 telephely- és 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 

 olyan afrikai vállalkozásokat, akik érdeklődnek a HTCC 

Franchise lehetősége iránt 

 magyar és külföldi cégeket, akik a fenti szolgáltatásokat 

igénybe kívánják venni 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

A HTCC a 8. HTCC Afrika Expo főszponzora és fő kiállítója. 

 

 

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- és Árvatámogatás,  

- Humanitárius Turizmus 

- Az ún. Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt (cél: városok, 

nyomornegyedek fenntartható fejlesztése, lakhatási 

bizonytalanság megszüntetése) 

- Klinika-építés projekt 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

Az Afrikáért Alapítvány 15 éve folytat karitatív tevékenységet 

Afrikában oktatás és árvatámogatás területén. Kongó 

fővárosában saját iskolát és árvaházat üzemeltetünk, Etiópiában 

és Tanzániában pedig partner szervezeteket támogatunk. A 

mailto:afrikaert@afrikaert.hu
http://afrikaert.hu/hu/
https://www.facebook.com/Afrikaert


 
 

 
 

bemutatása: közeljövőben egy egészségügyi klinika építésével fogunk 

hozzájárulni a Kongói egészségügy fejlesztéséhez. 

Magyarországon szemléletformáló tevékenységet végzünk; 

célunk az Afrikai származású emberek elfogadásának növelése. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul: 

Foundation for Africa is a non-profit charity organization being 

active in the fields of education and orphan support in Congo, 

Ethiopia and Tanzania. In the near future the foundation is to 

contribute to the healthcare of Africa by building a clinic in 

Kinshasa, Congo. In Hungary we are aiming to promote the 

acceptance of people of African origin. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása : mit ajánl?  

- Diák- és Árvatámogatás 

- Az ún. Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt (cél: városok, 

nyomornegyedek fenntartható fejlesztése, lakhatási 

bizonytalanság megszüntetése) 

- Klinika-építés projekt 

- Humanitárius turizmus 

Partner, célcsoport leírása: kit keres? Célcsoport: új támogatók, az Afrikai kontinens segítését 

fontosnak tartó emberek 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Annak érdekében, hogy növeljük ismertségünket és ezáltal új 

támogatókat szerezzünk karitatív tevékenységünkhöz. 

 

 

 

Afrika Másként Alapítvány 

 1148 Budapest, Kerepesi út 78/B, 1. lph. 3. emelet 2. 

info@afrikamaskent.hu  

www.afrikamaskent.hu  

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

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

"A tanulás a legerősebb fegyver, mellyel megváltoztathatod 

a világot". (Nelson Mandela)  Hisszük, hogy minden 

gyermeken joga van a magas színvonalú oktatáshoz 

függetlenül a családi háttértől, vallástól, nemtől vagy egy 

adott ország politikai helyzetétől 

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


 
 

 
 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Tehetséges gyermekszámára biztosítunk oktatást. Nem 

pénzt osztunk, hanem tandíjat fizetünk kiemelkedő 

bizonyítványért, fejlődésért cserébe. Maliban 67 általános 

iskolás, 13 gimnazista és 2 egyetemista taníttatása, 

iskolafejlesztés keretében az oktatás színvonalának és 

körülményeinek javítása (4 új tanterem, vizesblokk 

megújítása, ivóvíz bevezetése), az informatikai és nyelvi 

oktatás beindítása, könyvtár alapítása. Szenegálban 

tradicionális művészet-megőrző program alapítása, 30 

gyermek taníttatása. 
Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul:  

We support talented children. We don’t distribute money, we pay 

tuition fees and ask for excellent achievements in return. In Mali 

we have 67 primary school, 13 secondary school and 2 university 

students and improving the school facilities (4 new rooms, 

improvement of sanitary facilities, ensuring drinking water) and 

the quality of education (initiation of IT and language education), 

foundation of a library. In Senegal founding a traditional folklore 

preserving program, supporting 30 children. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl?  

Irány Bamakó!  

A Remény Iskolája (Szenegál) 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Támogatók, szponzorok 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Szeretnénk tevékenységünket széleskörűen megismertetni az 

Afrika iránt érdeklődő közönséggel 

 

 

 

Air Algerie – támogató 

Aviareps Magyarország Kft.  Budapest, Erkel u. 13, 1092 

https://airalgerie.dz/ 

akopicova@aviareps.com 

Magyarországi Vezérképviselet: Aviareps Kft. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Algéria nemzeti légitársaságaként Algériába és Afrika, főképp 

Nyugat-Afrika számos országába üzemeltetünk repülőgép járatokat. 

Légitársaságunkkal számos afrikai főváros elérhető egy átszállással 

Budapestről, Algíron keresztül is.  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul: 

As the National Airline Company of Algeria, we are proud to have 

several flight connections from Budapest to Algiers, to other 

Algerian touristic destinations, and to several other African capitals.  

https://airalgerie.dz/
mailto:akopicova@aviareps.com


 
 

 
 

 

 

 

Badgán – Az afrikai divat 

 Budapest, Nyár u. 20. 

sales@finopscon.com 

https://www.facebook.com/badganbudapest/ 

https://www.instagram.com/badgan/ 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

A Badgán egy különleges divat márka mely tavaly nyáron a Budapest 

Zeitungon is képviseltette magát. Úgy gondoljuk, hogy Afrikának is helye 

van a divat iparban. A Badgán olyan divattermékekeket gyárt mellyel szem 

előtt tartja a környezettudatosságot, értéket képvisel, mellyel hosszú időre 

lehet tervezni. A termékek állatkinzás mentesek.  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Célunk, hogy Afrikát reprezentáljuk, és pozitív, inspiráló narratívákat 

hozzunk létre, amelyek átformálják a kollektív képzeletet és lehetővé teszik 

a mélyebb megértést és kapcsolatot teremtenek a helyi közösséggel. Afrikát 

a zene, étel és a divat segítségével mutatjuk be. Aktív közösségépítést 

végzünk a kultúrák közötti párbeszéd és integráció biztonságos 

megteremtéséhez. Afrikát, az afro-európai tapasztalatok, a szolidaritáson és 

közösségen alapuló jövőbeli társadalmon át képviseljük. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul:  

We aim at representing and rebranding Africa by creating, promoting and 

building positive, inspiring  narratives that reshape the collective imaginary 

and allows a deeper understanding and connection with the local 

community.  We showcase Africa through music, food and fashion. We do 

active community-building to create a safe space for cross-cultural dialogue 

and integration. We represent Africa, the Afro-European experience and 

future societies based on solidarity and communion.  We #thinkBIG. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ 

termék leírása: mit ajánl? 

Repülőjegyeket Algírba, Algéria számos további turisztikai 

desztinációjába (például Djanet, Oran, Constantine, Ghardaia stb.), 

illetve jó csatlakozással jó ár- érték arányú repülőjegyeket Algíron 

keresztül, egy átszállással Afrika több országába, például 

Szenegálba, Bamakóba. 

Partner, célcsoport leírása: kit 

keres? 

Potenciális utazókat, akik készek felfedezni Algériát. 

Miért támogatja az Afrika Expo-t 

és a Vásárt? 

Algéria a 2019-es Utazás Kiállítás díszvendége is egyben. Fontosnak 

tartjuk a turizmus fellendítését, az Afrika Expo segíthet abban, hogy 

minél többen megismerjék az Algéria nyújtotta turisztikai 

lehetőségeket, Algéria látnivalóit. 

https://www.facebook.com/badganbudapest/
https://www.instagram.com/badgan/
http://www.budapester.hu/2018/08/16/raus-aus-der-unsichtbarkeit
http://www.budapester.hu/2018/08/16/raus-aus-der-unsichtbarkeit


 
 

 
 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl?  

Néhány nigériai finomságot és Badgán darabot mutatunk be. Zsigeri 

élményt szeretnénk nyújtani, ezért standunkon, ahol az afrikai diaszpóra 

képviselteti majd magát, afro játékokat és ritmusokat is be fogunk mutatni.. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Afrikai és helyi vállalkozók, intézményi partnerek, potenciális beszállítók. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Ez egy egyedülálló és nagyszerű lehetőség arra, hogy a kiállítókkal és a 

látogatókkal kapcsolatba léphessünk. Lehetőség, hogy bemutassuk és 

megoszthassuk nemcsak azt, amit csinálunk, hanem hogy másoktól is 

tanuljunk, és konstruktív visszajelzést gyűjtsünk. Ez egy építő jellegű 

hálózati esemény, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megismerkedjünk 

potenciális üzleti partnerekkel és ügyfelekkel. Megtiszteltetés részt venni és 

hozzájárulni ehhez a projekthez. 

 

 

 

 

 

Belay Import and Export 

Etiópia 

grummamo@yahoo.com 

 

 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Etiópia kulturális szektora rendkívül szerteágazó, kreatív és 

sokoldalú. Cégünk Etiópiában gyárt kézműves termékeket, és ezeket 

értékesíti kulturális vásárokon, kiállításokon, világszerte.  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása  angolul: 

We sell artifacts, cultural goods from Ethiopia such as jewelries and 

clothes hand-made, from Ethiopian materials. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl? 

Kézművesipari termékeket, ékszereket, ruhaneműket kínálunk, 

melyeket kézzel készítettek, helyi alapanyagokból, Etiópiában. 

Partner, célcsoport leírása: kit keres? Olyan vásárlókat várunk standunkra, akik nyitottak az afrikai 

kultúrára, szépnek találják kézművesipari termékeinket és fantáziát 

látnak az etióp kultúrában. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Célunk bemutatkozni Magyarországon is termékeinkkel. 



 
 

 
 

 

 

 

Blue Diamond Ice Kft 

2225 Üllő Pesti u 60 

szegedi.bernadet@gmail.com 

https://berniruhak.hu 

https://www.facebook.com/berniruhak 

https://www.facebook.com/groups/1141278985979726/ 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 
Autentikus afrikai ruhák és kiegészítők.  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Magyarországon egyedülálló mennyiségben lehet afrikai ruhákat vásárolni 

tőlünk. Több tízezer darabot számláló egzotikus árukészlettel 

rendelkezünk, ezek egy nagy része afrikai ruha. Mindegyik darab egyedi, 

nincs két egyforma!  Mottónk: Különleges anyagokból, különleges 

emberekre varrva! Legfontosabb célunk, ami cégünk alapelve is: Mindig 

olcsónak maradni! Azt szeretnénk, hogy Magyarországon a kevesebb 

diszkrecionális jövedelemhányaddal rendelkezők is meg tudják 

vásárolni és tudják viselni az afrikai autentikus viseleteket. Ezzel is 

népszerűsíteni tudjuk Magyarországon az afrikai kultúrát. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl? 

Afrikai viseletek és kiegészítők. 

Partner, célcsoport leírása: kit keres? Vásárlókat. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Azért jelentkeztem, hogy népszerűsíteni tudjam a ruháimat, a 

webáruházamat. 

 

Coffee Ethiopia-  kávé és különféle magolajak 

Etiópiából 

Etiópia 

 
 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Kíváló minőségű etiópi kávékínálattal érkezünk az Afrika Expóra. 

Etiópiát gyakran a kávé őshazájaként definiálják, ami nem áll 

messze az igazságtól, ugyanis innen kezdett terjedni világszerte ez a 

csodanövény. Sőt, a legtöbb forrás szerint a kávé neve is innen ered, 

Kaffa tartományból. Az etióp lakosok óriási kincsként tekintenek a 

kávéra, és büszkék arra, hogy megajándékozták vele a világot. Ezért 

https://www.facebook.com/berniruhak
https://www.facebook.com/groups/1141278985979726/


 
 

 
 

 

 

 

Culturafrica – Kézművesipari Termékek 

Facebook 

 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Afrikai kézművesipari termékek 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Egyedi kézművesipari termékek, ékszerek, ruházati termékek, különleges 

ajándék- és lakberendezési tárgyak találhatóak meg standunkon egyenes a 

készítőktől, Afrikából! Kongói kuba rafia szőttesek. Maszkok és szobrok 

Maliból, Ghánából, Kongóból, Nigériából, Burkina Fasóból. Nem 

rendelkezünk állandó bolttal, előzetes egyeztetés után bemutatótermük 

meglátogatható Érden. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul:  

Unique, hand-made articrafts, jewelries, clothes, masks from Africa 

(Senegal, Mali, Congo). Unique gifts directly from the African producers. 

Congolese Kuba raphia cloth. Masks and fetish statues from Ghana, Gabon, 

Congo, Nigeria, Burkina Faso. We do not have a shop, but we have a 

showroom at Erd that you can visit for request. 

 

 

 

talán nem is meglepő, hogy milyen sokat isszák, az adatok szerint 

(Ethiopia Coffee and Trade, Ethiopia Coffee Annual Report) 

ugyanannyi kávét fogyasztanak el az országban, amennyit 

exportálnak!  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének 

bemutatása angolul: 

We sell coffee from Ethiopia. Different volumes, brands, and quality. 

Fresh coffe and oil seeds from Ethiopia. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl? 

Etióp kávék széles kínálatát kínáljuk. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Kávé szeretőket és kalandvágyókat keresünk, akik készek Etiópia 

ízét-zamatát megismerni kávénk által! 

Miért jelentkezett az Afrika Expora? Bemutnánk etiópia kávéit és az ehhez kapcsolódó hagyományokat. 

https://www.facebook.com/Culturafrica-afrikai-k%C3%A9zm%C5%B1vesterm%C3%A9kek-boltja-568957966455016/?ref=br_rs


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eden Creation 

Togo 

abcevents1@gmail.com 

 

 

 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Kézzel készített afrikai ruhákat és divatos kiegészítőket kínálunk 

Mottónk: Togó- az eredeti pozitív afrikai divat!  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul:  

Eredeti afrikai ruhákat és kiegészítőket készítünk 

Szeretnék megismertetni Togót a világ többi részével! 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul: 

We make original African cloths and  assessors 

We want also to promote Togo  to the rest of the world. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl? 

Ismeretségeket kialakítani olyan emberekkel akik szeretik Afrikát és 

szeretnék megismerni országunkat, Togót. Szeretnénk megismerni olyan 

embereket akik szívesen befektetnének tradicionális afrikai ruhákba.  

Partner, célcsoport leírása: kit keres? Olyan személyeket akik szívesen segítenének vállalkozásomban és 

befektetnének Togóban.  

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Togó népszerűsítéséért. 

mailto:abcevents1@gmail.com


 
 

 
 

 

Embassy of the Federal Republic of Nigeria / 

Nigéria Nagykövetség Budapest 

1023 Budapest, Rómer Flóris u. 57. Tel.: + 36 1 212 2021 

embassy@nigerianembassy.hu 

 www.nigerianembassy.hu 

@nigerianembassybudapest 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Célunk bemutatni Nigéria potenciális üzleti és turisztikai lehetőségeit.. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Népszerűsíteni a gazdasági, szociális és kultúrális kapcsolatokat Nigéria 

és Magyarország között 

Népszerűsíteni a hagyományos afrikai értékeket 

Nigéria és a nigériai értékének a védelme 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul: 

To protect and project the image of Nigeria, 

To promote Economic, Social and Cultural Relations between Nigeria and 

Hungary.To promote African traditional values. To protect the interest of 

Nigeria and Nigerians. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl?  

Befektetési lehetőségeket ajánlunk Afrika egyik legdinamikusabban 

fejlődő, legnagyobb fogyasztói potenciállal bíró országában.  

Partner, célcsoport leírása: kit keres? Befektetőket. 

 

 

Ethiopian Airlines - támogató 

 

 

 

https://www.repjegy.hu/legitarsasagok/ethiopian-airlines 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Az 1945-ben alapított, teljesen állami tulajdonban lévő Ethiopian Airlines 

Afrika vezető légitársasága.A cég 2017-ben nyerte el a Skytrax négy 

csillagos minősítését. Nem is csoda, hiszen az Ethiopian Airlines (Etiópia) 

a leggyorsabban növekvő légitársaság Afrikában. Ezt jól mutatja, hogy a 

gyakorlatban a hetvenes évek óta működő Légitársaság az elmúlt hét évben 

átlagosan 25% -os növekedést produkált a nemzetközi piacon, maga 

mögött hagyva ezzel több hasonló és nagyobb céget is. 

mailto:embassy@nigerianembassy.hu
http://www.nigerianembassy.hu/
https://www.repjegy.hu/legitarsasagok/ethiopian-airlines


 
 

 
 

 

 

 

gidi2u – Afrika házhoz!  

 Budapest, Nyár u. 20. 

sales@finopscon.com 

https://www.facebook.com/gidi2u/ 

https://www.instagram.com/gidi2u/ 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

A gidi2u egy olyan applikáció, amely a budapesti lakosok számára 

lehetőséget nyújt nyugat-afrikai ételek házhoz rendelésére. A piacon 

egyedülálló módon, afrikai tulajdonú és érdekeltségű cég vagyunk. Számos 

afrikai étteremmel dolgozunk együtt, célunk pedig, hogy 2022-re 

megnyissuk a sajátunkat!   

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Afrikát a zene, étel és a divat segítségével mutatjuk be. Aktív 

közösségépítést végzünk a kultúrák közötti párbeszéd és integráció 

biztonságos megteremtéséhez. Afrikát, az afro-európai tapasztalatok, a 

szolidaritáson és közösségen alapuló jövőbeli társadalmon át képviseljük. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul:  

We aim at representing and rebranding Africa by creating, promoting and 

building positive, inspiring  narratives that reshape the collective imaginary 

and allows a deeper understanding and connection with the local 

community.  

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl?  

Néhány nigériai finomságot és badgán darabot mutatunk be. Ahol 

lehetséges, mindenre kiterjedő tapasztalatot szeretnénk nyújtani, ezáltal 

afro-játékokat és ritmusokat játszva az afrikai diaszpórától a standon. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Afrikai és helyi vállalkozók, intézményi partnerek, potenciális beszállítók. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Ez egy egyedülálló és nagyszerű lehetőség arra, hogy a kiállítókkal és a 

látogatókkal kapcsolatba léphessünk, bemutassuk és megoszthassuk 

nemcsak azt, amit csinálunk, hanem hogy másoktól is tanuljunk, és 

konstruktív visszajelzést gyűjtsünk. Ez egy fantasztikus hálózati esemény, 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul: 

Ethiopiam Airlines is Africa award winner, leading flight company 

that offers from Budapest and from Vienna great connections via 

Addis Abeba to several African destinations. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl? 

Repülőjegyeket Afrika számos országába. 

Partner, célcsoport leírása: kit keres? Potenciális utasokat.  

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Hogy bemutassuk légitársaságunkat új, Afrikát és az utazásokat 

kedvelő célközönségeknek.  

https://www.facebook.com/gidi2u/
https://www.instagram.com/gidi2u/


 
 

 
 

amely lehetővé teszi számunkra, hogy megismerkedjünk potenciális üzleti 

partnerekkel és ügyfelekkel. Az afrikaiak és az afro-európaiak részéről 

megtiszteltetés részt venni és hozzájárulni ehhez a projekthez. 

 

             

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 angolul: 

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 

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 

 

 

 

 

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


 
 

 
 

 

 

 

Green Impact Nigéria 

Nigéria 

105 Ikorodu Road, Onipanu, Lagos Állam, Nigéria 

flame.culturaldiplomacy@gmx.us 

 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Kulturális kiállításokon való részvétel, kulturális körutazások 

szervezése, kulturális termékek fejlesztése.  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul:  

We develop cultural projects, participate and promote our cultures 

via international fairs and we do cultural tours in Nigeria. We 

participate at the expo to meet stake holders in cultural, travel and 

tour industry. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl? 

Kulturális termékek, körutazások.  

Partner, célcsoport leírása: kit keres? Kulturális és turisztikai szektorban keresünk potenciális partnereket.  

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Partnert, befektetőket keresünk.  

 

 

 

HTCC Art Cafe 

No,1 Odemola Aramoko shopping complex, Cannan Estate, Ajah 

Lagos 

 

irokoawards@gmail.com  

http://htcc.org.hu/hu/kepviseletek/nigeria/  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Nemcsak sok évig tartó kreatív munkát koronázzuk, hanem 

dicséretet is éneklünk a világnak. A művészet minden formája az 

Alapítvány egyik pillére. Magyarországon a 8. HTCC Afrika Expo 

alkalmából Budapesten, a fővárosban gyűlünk össze, hogy 

megünnepeljük a művészet és a nagy elmék mögött a művészi 

történeteket, amikkel megismerkedhetünk az esemény 4 napján... 

mailto:irokoawards@gmail.com
http://htcc.org.hu/hu/kepviseletek/nigeria/


 
 

 
 

 

 

inToTo  

 Budapest, Nyár u. 20. 

sales@finopscon.com 

https://www.facebook.com/intotobudapest/ 

https://www.instagram.com/intotobudapest/ 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Az inToTo egy szórakozóhely a VII. kerületben, ahol eseményeket 

szervezünk és leginkább afrobeat partikat rendezünk. A helyi zenei 

közösséget is támogatjuk azzal, hogy helyet kínálunk afrikai egyedülálló 

tehetségek számára. 

Álmunk, hogy Magyarországot az afrikai művészet európai 

központjává tegyük. Személyes kapcsolatunk a művészekkel, a 

galéria tulajdonosokkal és a nyugat-afrikai művészeti akadémiákkal 

ezt elérhetjük. 

Találkozzunk mindannyian, hogy az élet olyan szép legyen, mint a 

művészet! Az utazás Budapesten február 21.-én kezdődik. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul: 

We don't only crown your efforts of many years of doing creative 

works but we also sing your praise to the world. Art in all its forms 

is one of the pillars of Our Foundation, we are gathering in Budapest 

the Capital City of Hungary on the ocassion of the 8th HTCC Afrika 

Expo to celebrate Art and the Great minds behind the Artist stories 

we would swim in during the 4 days of the event..  

Our Dream is to make Hungary the Hub of African Art in Europe, 

Our personal interaction with artists, artpreneurs, gallery owners and 

academies of art around West Africa would come handy in 

achieving this.  

Let's come together to make life as beautiful as Art, the journey 

starts in Budapest on the 21st-24th of February. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl? 

Kulturális termékek promotálása. 

Partner, célcsoport leírása: kit keres? Művészet kedvelőket Magyarországról és a világ minden más tájáról 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

A HTCC hálózat tagjaként, a HTCC standon szerepelünk, a nigériai 

HTCC iroda képviseletében. 

https://www.facebook.com/intotobudapest/
https://www.instagram.com/intotobudapest/


 
 

 
 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Célunk, hogy Afrikát reprezentáljunk, és pozitív, inspiráló narratívákat 

hozzunk létre, támogassunk és építsünk, amelyek átformálják a kollektív 

képzeletet és lehetővé teszik a mélyebb megértést és kapcsolatot 

teremtenek a helyi közösséggel.  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul:  

We showcase Africa through music, food and fashion. We do active 

community-building to create a safe space for cross-cultural dialogue and 

integration. We represent Africa, the Afro-European experience and future 

societies based on solidarity and communion. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl?  

Néhány nigériai finomságot és badgán darabot mutatunk be. Ahol 

lehetséges, mindenre kiterjedő tapasztalatot szeretnénk nyújtani, ezáltal 

afro-játékokat és ritmusokat játszva az afrikai diaszpórától a standon. 

Partner, célcsoport leírása – Kit keres? Afrikai és helyi vállalkozók, intézményi partnerek, potenciális beszállítók. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Ez egy egyedülálló és nagyszerű lehetőség arra, hogy a kiállítókkal és a 

látogatókkal kapcsolatba léphessünk, bemutassuk és megoszthassuk 

nemcsak azt, amit csinálunk, hanem hogy másoktól is tanuljunk, és 

konstruktív visszajelzést gyűjtsünk. Ez egy fantasztikus hálózati esemény, 

amely lehetővé teszi számunkra, hogy megismerkedjünk potenciális üzleti 

partnerekkel és ügyfelekkel. 

 

 

 

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. 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 

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 

http://www.afrikaexpo.hu/


 
 

 
 

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

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl?  

 

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 Expora? Minél többeknek bemutatni szervezetünket és Afrika sokszínűségét. 

 

 

            

Magyar Afrika Társaság 

1022 Budapest, Törökvész út 6/A 

info@ahu.hu 

www.ahu.hu 

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

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

-oktatási és kulturális programok szervezése Afrikában és 

Magyarországon egyaránt 

-rászoruló afrikai gyermekek támogatása, tandíjtámogatási programok 

-orvosi missziók, általános missziók és műtős missziók Afrikákban  

-ingyenes orvosi szűrővizsgálatok szervezése és lebonyolítása rászorulók 

részére Magyarországon 

-nőket segítő programok Afrikában 

-egészségügyi központ építése 

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 

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


 
 

 
 

-gyermektámogatások 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul:  

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 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? Önkénteseket, partnereket és támogatókat keresünk programjaink 

megvalósításáshoz 

 

 

 

Map Me Up  

2000 Szentendre, Szmolnica st.22/4 - 1224 Bpest, Zagyva u.9. 

mapmeupnow@gmail.com 

sipos.eventum@gmail.com 

www.mapmeup.com 

www.facebook.com/mapmeup 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Map Me Up a világot járó márka! Wear the World - viseld a világot, 

annak minden felelősségével és vigyázz rá! /világtérképet 

különféleképpen megjelenítő organikus pamut pólók, pulóverek, 

tornazsákok, ékszerek. Újdonság baby rugdalózók, gyermek pólók. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

A Map Me Up megálmodója 29 évesen több, mint 70 országban járt. 

Önkénteskedett, gyűjtéseket szervezett Dél Afrikában, teknősöket mentett 

Sal szigetén. Megtapasztalta hogy élnek Tanzániában, Zanzibáron, 

Marokkóban, Tunéziában, a Zöld foki szigeteken. Változatosság, 

sokszínűség, elfogadás   

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul:  

The 29 years old founder of Map Me Up visited over 70 countries. She 

traveled through Tanzania with a backpack, organized a fundraising for a 

school in South Africa where she volunteered. But also the incredible 

scenery of the Serengeti National Park had a huge impact on her. She had 

the chance to see how people live in Zanzibar, Morocco, Egypt and in 

Tunisia and got inspired by it.  Diversity, inclusion and acceptance the 
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three values of Map Me Up. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl?  

Afrikai kontinenst ábrázoló medál láncon, világtérképet különféleképpen 

megjelenítő pólók, pulóverek, tornazsákok  

Partner, célcsoport leírása : kit keres? Az utazást kedvelő,  Map Me Up márkát népszerűsítő, a termékeket 

viselő,  főleg fiatal célcsoportot. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Mert tavaly is egy szinvonalas szervezés volt és személyes kötődés van! 

Szeretünk Afrika.. 



 
 

 
 

 

 

MIGHelp Egyesület 

1122 Budapest, Magyar jakobinusok tere 1 

info@mighelp.hu 

www.mighelp.hu 

facebook.com/mighelp.hungary 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

A MIGHelp egyesület küldetése a hazánkban törvényes keretek közt élő 

külföldiek és helyiek felkarolása egy olyan megoldásközpontú 

szemléleten keresztül, mely a foglalkoztatási esélyek növelésére és a 

társadalmi integrációra fekteti a hangsúlyt. Készségfejlesztési 

programjainkkal lehetőséget teremtünk arra, hogy az emberek saját 

társadalmaik előremozdítóivá váljanak. Az egyesület által kínált oktatási 

programok közül legnépszerűbbek az IT-képzések (számítógépes 

alapismeretek, Microsoft Office, játékos programozás gyerekeknek, 

webfejlesztés, programozási alapismeretek), az idegen nyelvi 

foglalkozások (magyar, angol, francia, német), a járművezetői tanfolyam, 

valamint néhány szakmai jellegű kurzus (gyermek- és idősgondozás). Az 

egyesület közösségfejlesztő kézműves foglalkozásokat is szervez 

sérülékeny nők számára, melyek során a résztvevők biztonságos, elismerő 

és befogadó közegben sajátíthatnak el egy tradicionális afrikai kosárfonási 

technikát. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Azon túl, hogy a MIGHelp egyesület születésében kiemelkedő szerep 

jutott néhány Magyarországon élő afrikainak, a szervezet programjain 

jelentős számban vesznek részt hazánkban dolgozó, tanuló, családot 

alapító és hosszú távú terveket szövő afrikaiak. 2018 tavaszán az 

egyesület életében először került sor arra az afrikai kosárfonó tanfolyamra, 

mely társadalmi beilleszkedési nehézségekkel küzdő nők integrációjának 

elősegítését célozza. E program egy társadalmi vállalkozás alapjait 

hivatott megteremteni. 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul:  

Apart from the important role Africans played in the establishment of the 

organisation, a significant number of people benefiting from MIGHelp’s 

services are Africans working, studying, having families and long-term 

plans of living in Hungary. In spring 2018 a traditional African basket 

weaving course was launched for the first time in the life of the 

organisation, for women in need. This programme is intended to lay the 

foundations of a social enterprise. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl?  

Oktatási tevékenységeink bemutatása mellett kiállítjuk és eladásra 

kínáljuk ugandai banánnövényből és szizálnádból kézzel font kosarainkat, 

melyek részben Kelet-Afrikában, részben viszont már Magyarországon 

készültek. Azoknak, akik érdeklődnek a színes kosarak fonásának 

gyakorlata iránt, az Afrika Expón alkalmuk nyílhat megfigyelni a 

technikát és be is kapcsolódhatnak az alkotás folyamatába! 



 
 

 
 

Partner, célcsoport leírása : kit keres? Nyílt szívű és munkánk iránt érdeklődő emberekkel szeretnénk találkozni 

az Expo során; leendő önkéntesekkel, adományozókkal, vásárlókkal és 

programjaink jövőbeli résztvevőivel, valamint üzletemberekkel, akik 

szívesen megosztják velünk afrikai vonatkozású kereskedelmi 

tapasztalataikat és tanácsaikat. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

A rendezvényen való részvétel lehetőséget kínál számunkra, hogy olyan 

magánemberekkel, vállalkozásokkal és kezdeményezésekkel kerüljünk 

kapcsolatba, ismerkedjünk meg, melyek pozitív változást idéznek elő 

afrikai közösségek mindennapjaiban, éljenek akár Magyarországon, akár 

távoli szülőföldjükön. 

 

 

 

               

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. 

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, 

The objectives of Taita Foundation: 

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

bemutatása angolul:  

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 fiatalok mellett a felnőtt korosztályt is szeretnénk elérni, hogy az 

előítéleteket felülírva egy nyitottabb és együttműködőbb társadalom 

létrehozását segítsük, valamint a kultúrák közötti kapcsolatépítést. 

 
 
 

 

Tropical magazin 

1025 Budapest, Ferenchegyi út 13. 

info@tropicalmagazin.hu 

sales@tropicalmagazin.hu 

www.tropicalmagazin.hu  

www.facebook.com/tropicalmagazin  



 
 

 
 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Hirdetési felület biztosítása utazási és életmód magazinunkban 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

Kaland, utazás, szórakozás! A kéthavonta megjelenő magazin a 

különlegesen izgalmas trópusi világ egy-egy országát mutatja be 

egyedi hangulatú írások, és a varázslatos képi világ kombinációjával. 

Bepillanthatunk az adott országhoz kapcsolódó divatfinomságok, 

valamint a gourmet gasztronómia világába, de bemutatunk olyan 

különleges és sikeres embereket is, akik példájukkal azt bizonyítják, 

hogy számukra nincs lehetetlen. Tropical  –  az Élménysziget! 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul: 

Through a combination of unique writings and enchanting visuals, the 

bimonthly magazine presents a country from the exceptionally 

exciting Tropical world. You can look into the world of fashion 

delicacies and gourmet gastronomy in that specific country. However, 

we also introduce special and successful people whose example prove 

that there are no limits for them. Tropical – The Island of Experience 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl? 

Hirdetési felület biztosítása utazási és életmód magazinunkban. 

Partner, célcsoport leírása: kit keres? Olyan új partnereket keresünk, akik szívesen hirdetnének egy olyan 

népszerű utazási és életmód magazinban, amely 

• Országos terjesztéssel rendelkezik az INMEDIO üzletekben és 

Magyarország nagyobb szállodáinak előtereiben/szobáiban. 

• Egy kiemelt VIP listára is küld magazinokat: minisztériumok, 

nagykövetségek, konzulátusok és nagyobb vállalatok számára.  

• Valamint jelentős előfizetői listával rendelkezik. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Azért jelentkeztük az Afrika Expo-ra, hogy minél többen 

megismerhessék utazási és életmód magazinunkat és ezáltal új 

együttműködési kapcsolatokat tudjunk kialakítani, valamint 

elmélyíteni a már meglévőket. 

 

 

 

Utazz Afrikába Utazási Iroda 

2030 Érd Balatoni út 5. 

info@utazzafrikaba.hu 

www.utazzafrikaba.hu 

https://www.facebook.com/Utazzafrikaba/?ref=aymt_homepage_panel 

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

Egyénre szabott privát és csoportos utazások Afrika több országába 

egész évben, szakértő irodával.  

mailto:info@utazzafrikaba.hu
http://www.utazzafrikaba.hu/
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Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása magyar nyelven, maximum 

500 karakterben: 

Profi szervezéssel, afrikai szakértelemmel szervezünk egész évben 

egyéni és csoportos utazásokat Szenegálba, Szudánba, Algériába, 

Tanzániába, Ugandába, Madagaszkárra. Felkészült, Afrika-szakértő 

munkatársaink és idegenvezetőink Arushától Dakarig készségesen 

állnak az utazók rendelkezésére. Legyen szó álomnyaralásról, 

szafariról vagy kulturális körutazásról Afrika vadregényes tájain, mi 

megszervezzük! 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angol nyelven, maximum 

500 karakterben angolul:  

Travels To Africa Tour Operator focuses exclusively on African 

destinations. We offer tailor – made private tours and group cultural 

tours to Senegal, Tanzania, Uganda, Sudan, Algeria and Madagascar 

among others. Among our products, you can find leiseure tours, 

safaris, vacation programs as well as deeply cultural tours with a hint 

of anthropology. Plan your dream trip, we will organise for you! 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl? 

Szilveszter Szenegálban 2019. Csoportos kulturális körutazások 

Szenegálban, Núbiai fáraók nyomában Szudánban. Vadregényes 

tájakon Algériában. Szafari Tanzániában zanzibári üdüléssel. 

Szilveszteri csoportos út Tanzániába. Nagy körút Etiópiába.Üdülés 

Madagaszkár szigetén.  

Partner, célcsoport leírása: kit keres? A világ felfedezésére nyitott utazók. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Hogy minél többekhez elvigyük Afrika – szeretetét, és, hogy 

megmutassuk a nagyközönségnek, hova, mikor, miért érdemes 

Afrikában utazni.  

 

 

Wubshet Import Export 

Addisz-Abeba, Etiópia 

wubshet24@gmail.com 

 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

 

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

nemzetközi kereskedelemmel foglalkozik.  

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul:  

We export cultural goods and leather products. We are interested 

in building partnerships and enlarge networks in international 

trade. 



 
 

 
 

 

 

 

Ynda Art 

Siófok, Új-Piac tér 4. 4/3 

yndafest@gmail.com 

 

Bihari Andrea Ynda  

Értékesített szolgáltatások, termékek, 

szervezeti filozófia címszavakban: 

festmények kiállítása árusítása, arcfestés, a helyszínen kép festés 

bemutatása 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása: 

2007-ben kezdtem foglalkozni afrikai témákkal, elsősorban az ott élő 

emberek ábrázolásával, kifejezve sorsukat, érzelmeiket, hitvallásukat 

egyedi megfogalmazásban-s mindezt különféle anyagokon 

(fémlemezek, fa, deszkák, kerámialapok, égetett agyagcserepek, stb, 

stb ) Célom ezeknek az alkotásoknak a bemutatása, megismertetése a 

látogatókkal 

Szervezet legfontosabb céljainak, 

Afrikához való kötődésének, 

eredményeinek, szolgáltatásainak 

bemutatása angolul: 

I started dealing with african themes in 2007, mainly by depicting 

people living there, expressing their fate, emotions, creeds in a unique 

way. All on different materials (metal plates, wood, planks, ceramic 

tiles, etc.) My goal is to present these works, and introduce this to the 

visitors. 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl? 

Afrikai témájú festmények bemutatása és értékesítése. Arcfestés 

Partner, célcsoport leírása: kit keres? Akinek izgalmas, érdekes Afrika. 

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Szeretném minél több embernek megmutatni Afrika témájú 

festményeimet, ezzel színesítve a programot. 

 

 

Kiemelt projekt/ szolgáltatás/ termék 

leírása: mit ajánl? 

Etióp bőr és textil termékek, szuvenír tágyak, kézművesipari 

termékek.  

Partner, célcsoport leírása: kit keres? Etiópiában készült bőr és textil termékeknek vásárlót.  

Miért jelentkezett az Afrika Expo és 

Vásárra? 

Kapcsolatépítési céllal vesz részt a  kiállításon. 


