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Fiatal fotósok kiállítását támogatja az ACO   
 

 
 
 
Dunaharaszti, 2020. augusztus 13. – Augusztus végétől szeptember elejéig lesz megtekinthető az a fotókiállítás, 
amelynek létrejöttét az ACO is támogatja.  
 
 
 
Mindig is közel állt az ACO a művészetekhez. Első hallásra ez furcsa lehet egy, az építőiparban tevékenykedő 
vállalattól, ám a cégcsoport német központja számára régóta kardinális kérdéskör a művészet támogatása. Az 
észak-német régió kiemelt jelentőségű kortárs összművészeti fesztiváljának nem csak a vállalat Büdelsdorfban 
található központja ad otthont, hanem a rendezvénysorozat ötletgazdája is az ACO. A NordArt több ezer embert 
mozgat meg nyaranta, Németország határain kívülről is érkeznek művészek és látogatók egyaránt.  
 
Ez a művészeti szál és kötődés vezette a magyar leányvállalatot, amikor egy fiatal fotográfusokból álló csoport 
támogatása mellett döntött. Ahogy arra a nevük is utal, a Práter.15 csoport tizenöt tagja idén nyáron végzett a 
nagy múltú Práter utcai fotós iskolában és bemutatkozó kiállításukra készülnek. Az ACO számára a minőség 
mellett mindig is fontos volt a dizájn, a termékek megjelenése és az egyediség. Ez utóbbi szellemében készülnek 
például a kültéri vízelvezetés különleges mintázatú Freestyle rácsai. És ez az egyediség ragadta meg a vállalat 
figyelmét a kiállítás kapcsán: a tárlaton tizenöt különböző életúttal rendelkező fotográfus tizenöt különböző 
képsorozata tekinthető meg. A több mint 40 képet felvonultató tárlaton láthatók hagyományos és 
elgondolkodtató portrék, városi képek, életképek, aktfotók, rejtett és explicit utalások, illetve reflexiók a világ 
történéseire, az alkalmazott fotográfia területére tartozó képek, valamint művészi önmegvalósításnak is tanúi 
lehetünk. 
 
 
A kiállítás helyszíne: Főfoto, 1085 Budapest, Baross utca 10. 
Időpont: 2020. augusztus 27. – szeptember 10. 
Ünnepélyes megnyitó: 2020. augusztus 27. 19 óra 
A kiállítás látogatása díjtalan. 
 
A kiállítás Facebook eseménye: https://www.facebook.com/events/589625951727669/ 
 
Képek jegyzéke: 

• ACO Práter15_1: A kiállító csoport logója 
• ACO Práter15_2: Meghívó 
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Kapcsolat: 
Kőhegyi Erika 
Marketing referens 
Telefon: 06 30 368 2563 
Email: kohegyi.erika@aco.hu  
 
 
 
AZ ACO-ról 
Az ACO a világ egyik vezető, vízelvezetési megoldásokat kínáló vállalata. A családi vállalkozásként működő cég 
központja Németországban Rendsburgban/Büdelsdorfban található. Az 1946-ban létrehozott vállalatot 
Schleswig-Holstein tartomány legrégebbi vállalkozásának telephelyén, a Carlshütte öntöde helyén indították el, 
így jelentős gyökerekkel rendelkezik a régióban. Az ACO csoport legnagyobb ereje a folyamatos innovációban, 
kutatás-fejlesztésben rejlik. A vállalat szakértő a polimerbeton, műanyag, öntöttvas, rozsdamentes acél és a 
vasbeton feldolgozásában. A vállalat öt kontinensen több, mint negyven országban 5000 alkalmazottat 
foglalkoztat, 15 országban 30 gyártóegységgel van jelen. Értékesítése 2018-ban elérte a 815 millió eurót. 
Cégünk, az ACO Kereskedelmi Kft. a németországi ACO leányvállalatként építőipari, azon belül elsősorban 
mélyépítési és épületgépészeti termékek kereskedelmével és projektalapú értékesítésével foglalkozik. 
Partnerkörünkbe beruházók, kivitelezők, kereskedők és tervezők egyaránt beletartoznak. Célunk, hogy kiváló 
minőségű termékeink forgalmazását hatékony tanácsadási és értékesítési szolgáltatással támogassuk, tovább 
erősítve piaci jelenlétünket. 
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