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A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter harmadik 
alkalommal szervezte meg a nagyközönség számára a 
regionális Pannon Design Bútor és Lakberendezési 
Kiállítást és Vásárt Sopronban, az MKB Arénában. A 
kiállítást a Faipari Tudományos Alapítvány rendezte a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának 
segítő közreműködésével. A kiállítást Sopron Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Kereskedelmi és 
Iparkamara anyagilag is támogatta. A Pannon Fa- és 
Bútoripari Klaszter az előző évhez hasonlóan a 
rendezvényt ingyenes belépéssel hirdette meg, hogy a 
kiállítás ismertségét és látogatottságát fenntartsa, egyúttal 
biztosítva a résztvevő kiállítók megjelenésének ered-
ményességét. A regisztrált látogatószám 5378 fő volt.  

Az idei évben több mint 2000 m2 területen, a 
Dunántúl hét megyéjéből 75 kiállító mutatta be 
újdonságait: bútorgyártók, bútorok és lakberendezési 
cikkek forgalmazói, designerek, képző intézetek a 
hallgatók munkáival, képzőművészek, valamint a szakmai 
szervezetek képviselői. A rendezvény kiállítóinak száma, 
amely 15%-kal nőtt az előző évi 64 kiállítóhoz képest, 
jelentős előrelépést mutat. A nagyközönség örömmel 
fogadta az új kiállítókat, akik részaránya 68% volt.  
 

 

 Igényes standmegjelenésükkel, bemutatott termékeik 
színvonalával tovább emelték a rendezvény szakmai 
rangját.  

A gyártók, kereskedők, akik a lakótér és 
lakberendezés különböző területeit reprezentálták, 
színvonalas megjelenésükkel, termékeik bemutatásával 
hozzájárultak ahhoz, hogy a vásárlátogatók képet 
kapjanak a jelenlegi trendekről, környezetünk minőségi 
kialakításának lehetőségeiről. A rendezvény sikeréhez 
hozzájárultak a kiállítóhellyel is megjelenő 8. Nemzetközi 
Kovács Találkozó résztvevői is. A kiállítást szakmai és 
családi programok is színesítették, mint pl. a Kereskedői 
vevőtalálkozó, Pannon Bútor tájékoztató, Design trendek 
előadás, Környezetvédelmi felületkezelési anyagok a 
faiparban előadás és a Gyermek rajzverseny. 

A kiállítás nyitó ünnepségén 4 db vásárdíj, míg a 
záró ünnepségen a legjobb formatervezői díj és a legjobb 
design termék díj átadására került sor. A díjak odaítélését 
két főből álló szakmai zsűri (Szentpéteri Tibor DLA h.c., 
Ferenczy-díjas formatervező, tanszékvezető egyetemi 
tanár és Tóth Tibor Pál  Munkácsy-díjas érdemes művész, 
belsőépítész, egyetemi magántanár) végezte.  

 
 

A díj neve A díj felajánlója Díjazott 

Vásárdíj Sopron Megyei Jogú Város NEBULAND STEFA Kft., Győr 
Vásárdíj Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Carpinus Manufactura, Sopron 
Vásárdíj Magyar Bútor és Faipari Szövetség Árkossy Bútor Kft., Bánd 
Vásárdíj NYME Faipari Mérnöki Kar Terbe Design Kft., Törökbálint 

Legjobb Formatervező Díj Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter Szücsy Róbert, Sopron 
Legjobb Design Termék Díj Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter Natur Art Faipari Bt., Sopron 
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A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter a Design 
bemutatóteremben TOP 10 szék kiállítási standot is 
berendezett. A látogatók a Balaton Bútor Zrt., a Danubia 
Mohács Zrt., a NYME Alkalmazott Művészeti Intézet 
(AMI), az Origo Design Kft., a PALMÖB Kft., a SAMAS 
Hungária Kft., a Sellaton Hajlítottbútor Gyár Zrt., a sixay 
furniture, valamint a Stulwerk Kft. magas színvonalú 
design székeit tekinthették meg. 

A meghirdetett közönségszavazás során a design 
teremre leadott 1844 szavazat összesítése alapján a 
legjobb designterem stand közönségdíját a törökbálinti 
Terbe Design Kft. nyerte el. Az 1939 nagytermi szavazat 
kiértékelése után a legjobb nagytermi stand közönségdíját 
a pécsi Gyurasics Bútoripari Kft kapta.  

A kiállítás szervezői és a látogatók is örömmel 
fogadták, hogy a kiállításon a Nyugat-magyarországi 
Egyetem Faipar Mérnöki Karának több intézménye is 
képviseltette magát. Kiállítóként jelen volt az Alkalmazott  

Művészeti Intézet, a Gépészeti Intézet, a Terméktervezési 
és Gyártástechnológiai Intézet, valamint az Erdő- és 
Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont.  

A rendezvény kitűnő alkalmat teremtett a 
tehetséges hallgatók munkájának megtekintésére. 
Kimagasló érdeklődés kísérte Tari Attila FMK hallgató 
kiállított prototípusát, aki a Design terem 
közönségdíjának második helyezettje lett. Nagy 
elismerést kapott az FMK AMI képviseletében Szücsy 
Róbert is, akit a szakmai zsűri a legjobb design-tervező 
díjban részesített. Külön standon szerepelt a NYME Roth 
Gyula Gyakorló Szakközépiskola és a Handler Nándor 
Szakképző Iskola, valamint az AMI végzett hallgatóiból 
álló Workshopron Egyesület  

Az 5378 érdeklődő mindenképpen eredményes 
kiállítást jelez, amit a kiállítók – az egyéni érdeklődések 
alapján – szintén pozitívan értékeltek. A résztvevő 
kiállítók a Pannon Design Bútor és Lakberendezési 
Kiállítás és Vásárt saját vállalkozásaik szempontjából 
összességében eredményesnek ítélték, amit természetesen 
a már megkötött és a későbbiekben jelentkező üzletek 
fognak véglegesen igazolni. A szervezők és kiállítók csak 
a határon túli érdeklődés elmaradása miatt érezhettek 
csalódottságot (72 osztrák látogató), amelyben 
közrejátszott a meleg időjárás nem túl kedvező hatása.  

A szervezők és a rendezők bíznak a rendezvény 
sikeres folytatásában, mert fontosnak tartják, hogy 
szakmai kiállítások, vásárok szervezésével, támo-
gatásával, közösségi marketing tevékenységgel elő tudják 
segíteni a vállalkozások piaci érvényesülését, piacra 
jutását.  

Bővebb információ és képes beszámolók a 
www.pannondesign.hu honlapon találhatók. 
 
 

A kiállítók szakmai megoszlása

Bútorgyártók

Bútor- és 
lakberen-
dezési cikk 
forgalmazók

Design tervezők

Faipari képzés

Képző-
művészek

Szakmai 
szervezetek

Kovács 
művészek

Egyéb

13

(17%)

12
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A kiállítók megyénkénti megoszlása

Baranya
Fejér

Komárom-
Esztergom

Pest

Győr-
Moson-
Sopron

Vas

Veszprém

(3%)

5

(7%)

41

(54%)1 (1%)
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