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Because we love music!  

Zapraszamy do udziału jako wystawca w drugiej edycji targów instrumentów akustycznych, 
mechanicznych i elektronicznych musicpark, organizowanych w dniach od 11 do 13 czerwca 
2022 roku w Lipsku w Niemczech. 

Targi skierowane są do miłośników muzyki oraz do przedstawicieli branży i handlu. Koncepcja 
targów zakłada stworzenie eventu dającego przestrzeń do prezentacji wszystkich aspektów świata 
muzyki oraz do zapoznania się z brzmieniem instrumentów i ich przetestowania. Na terenie dwóch 
hal o łącznej powierzchni ponad 40 000 m2 zaaranżowanych zostanie: sześć sektorów 
tematycznych – showfloors, wyciszone kabiny akustyczne - sweatbloodtears boxy, kilkanaście 
różnych scen, na których odbywać się będą występy, a także sektor sprzedaży bezpośredniej – 
Market oraz sektor edukacyjny i strefa testowania instrumentów – PlayZone. 

W związku z odbywającym się w tym samym terminie co targi renomowanym międzynarodowym 
festiwalem Bacha – Bachfest Leipzig, czerwcowy weekend będzie oferował równocześnie 
muzyczną atrakcję miasta.  

 



 
 
  
     
 

 
 
 

 

      Szczegółowy opis oraz zdjęcia dot. stoiska „Gallery” znajduje się tutaj. 

 

 

Sześć sektorów tematycznych 

Producentów instrumentów akustycznych, mechanicznych i elektronicznych, akcesoriów 
muzycznych, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla muzyków, a także wydawnictwa 
nutowe zapraszamy do udziału jako wystawca w ramach jednego z sześciu sektorów 
tematycznych: Band & Orchestra, Guitars & Amps, Drums & Percussion, Pianos & 
Keyboards, Stage, - Studio & DJ- Equipment oraz Education & Media. 

W ramach każdego z sześciu sektorów tematycznych zaaranżowana zostanie specjalnie 
wyciszona i oświetlona kabina akustyczna – sweatbloodtears box. Kilka razy w ciągu dnia będą się 
tam odbywały występy znanych światowych muzyków. Do tej pory odbyło się ponad 150 występów, 
m.in. takich muzyków jak Guthrie Govan (Hans Zimmer), Mikkey Dee (Motörhead), Gary Wallis 
(Pink Floyd), Jen Majura & Will Hunt (Evanescence), Tom Longworth & Karl Brazil (Robbie 
Williams). 

 

Promocyjne ceny do 4 lutego 2022 roku! 

Ceny za niezabudowaną powierzchnię wystawienniczą: 

  Zgłoszenie do 04.02.2022  od 05.02.2022 

stoisko szeregowe  143,- euro/m2  158,- euro/m2 

stoisko narożne   143,- euro/m2  158,- euro/m2 

stoisko czołowe   143,- euro/m2  158,- euro/m2 

stoisko wyspowe   143,- euro/m2  158,- euro/m2 

 
Koszty dodatkowe: zryczałtowana opłata marketingowa (wpis do katalogu wystawców drukowanego i online) 319,- euro oraz 
niemiecki podatek targowy AUMA 0,60 euro/m2. Do podanych cen należy doliczyć należny niemiecki podatek VAT. 

Formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj. 

Firmy zainteresowane małą powierzchnią wystawienniczą mogą zgłosić swój udział w ramach 
stoiska zbiorowego „Gallery” w cenie już od 499,- euro netto. Dostępne stoiska mają 
powierzchnię 3, 6, 9 lub 12 m2. W cenie zawarta jest zabudowa, wpis do katalogu wystawców oraz 
opłata AUMA. Termin zgłoszeń: 04.02.2022 r. 
 



W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem oraz zapraszamy na www.musicpark.de/de/ . 
 
Pozdrawiam serdecznie  
 

Sylwia Petrażycka 
Manager ds. targów 
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
ul. Jana Olbrachta 29, lok. 5, 01-102 Warszawa  
tel: (22) 414 44 72, 73, 71 
info@targilipskie.pl 
www.targilipskie.pl 
  

Oficjalny przedstawiciel na Polskę 
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