Διεθνής έκθεση για μουσικά όργανα, παρτιτούρες, παραγωγή μουσικής &
marketing
Η musikmesse, η μεγαλύτερη διεθνής εμπορική έκθεση για μουσικά όργανα, παρτιτούρες, παραγωγή
μουσικής και marketing, θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο της Φρανκφούρτης 02 - 05 Απριλίου
2019. Η musikmesse αποτελεί το σημαντικότερο σημείο συνάντησης για τον κλάδο μουσικών οργάνων και
είναι η πιο σημαντική πλατφόρμα παρουσίασης για όλα τα προϊόντα παραγωγής μουσικής και προϊόντων
εκδοτικών εταιριών όλων των ειδών μουσικής, από κλασσική έως και τζαζ, ροκ και ποπ. Επιπλέον, το
πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για εμπορικούς επισκέπτες, ιδιώτες, λιανέμπορους και διανομείς, που
πλαισιώνει την έκθεση, αποτελείται από σεμινάρια και workshops, τα οποία παρέχουν μια σταθερή βάση
για τοπική, εγχώρια και διεθνή δικτύωση.
Τα ποσοστά διεθνικότητας και η ποιότητα εκθετών κι επισκεπτών βελτιώνονται διαρκώς σε επίπεδα που
δεν έχει επιτύχει καμία έκθεση στον κλάδο αυτό. Έτσι, κατά την τελευταία διοργάνωση της musikmesse
μαζί με την prolight+sound το 2018, φιλοξένησε 1.803 εκθέτες, 63 % των οποίων από χώρες εκτός
Γερμανίας, παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε 90.200 επισκέπτες, οι οποίοι είχαν τη
δυνατότητα να δοκιμάσουν νέα προϊόντα, να δουν και να ακούσουν γνωστούς καλλιτέχνες στα workshops
και τις παρουσιάσεις προϊόντων και να παρακολουθήσουν πολυάριθμες συναυλίες, εκδηλώσεις,
απονομές βραβείων κτλ.
Οι ομάδες προϊόντων που παρουσιάζονται στην έκθεση κατανέμονται ως εξής στον εκθεσιακό χώρο:
Hall 3.0:

Pianos και Keybords, drums και κρουστά, ηλεκτρικές κιθάρες και ηλεκτρικά μπάσα,
ενισχυτές, ξύλινα ή χάλκινα πνευστά όργανα,
Hall 3.1:
ακουστικές κιθάρες, παρτιτούρες, έγχορδα, αρμονικά όργανα
Forum 0:
Εταιρείες με πλήρη γκάμα προϊόντων
Congress Center:
Music Education Center: Discover Music, Music Education Forum
Hall 4.C:
Congress και workshops
Hall 4.1:
Business και Networking Area, VIP Lounge, Σύνδεσμοι
Agora :
Festival Arena, Food Trucks
Hall 1.1, 1.2: (ανοικτό 6.4.2019) Musikmesse Plaza: Pop-up market,
Στον ίδιο εκθεσιακό χώρο (Halls 12.0, 12.1, 4.0, 4.C, 4.1, Saal Europa (hall 4.0), 8.0, Festhalle, Forum 1,
Outdoor Area F10+F12) πραγματοποιείται η prolight+sound, η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση για τεχνολογία
& υπηρεσίες οργάνωσης εκδηλώσεων, επαγγελματικό ήχο & φωτισμό.
Ώρες λειτουργίας των musikmesse prolight+sound: 02 - 05.04.2019: 10.00 έως 18.00
Φροντίστε λοιπόν να προγραμματίσετε τη συμμετοχή σας στο μεγάλο αυτό γεγονός μέσω του γραφείου της
Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Παράλληλα ενημερωθείτε και κάνετε κρατήσεις για
μετάβαση και διαμονή μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου του ομίλου μας Travel4Fairs, με εξαιρετικές τιμές σε
επιλεγμένα ξενοδοχεία με εύκολη πρόσβαση στο εκθεσιακό της Φρανκφούρτης.
Messe Frankfurt Greece, Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα, Κυβέλης 3 & Περικλέους,
153 44 Γέρακας / Π. Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6410405, Φαξ 210 6410602, e-mail: info@messefrankfurt.gr,
Travel4Fairs – Ταξιδιωτικό τμήμα, Τηλ.210 6090525, Φαξ. 210 6090527, info@t4f.gr, ώρες λειτουργίας 9.00 π.μ.
– 18.00 μ.μ.

