Because we love music!
Zapraszamy do udziału jako wystawca w nowych targach instrumentów akustycznych,
mechanicznych i elektronicznych musicpark, organizowanych w dniach od 1 do 3 listopada
br. w Lipsku w Niemczech.
Targi skierowane są do miłośników muzyki, przedstawicieli branży oraz 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.

Sześć sektorów tematycznych
Producentów instrumentów akustycznych, mechanicznych i elektronicznych, akcesoriów
muzycznych, oprogramowania i sprzętu komputerowego dla muzyków oraz wydawnictw
nutowych zapraszamy do udziału jako wystawca w ramach jednego z sześciu sektorów
tematycznych: Showfloor Band & Orchestra, Showfloor Guitars & Basses, Showfloor
Drums & Percussion, Showfloor Pianos & Keyboards, Showfloor Stage, - Studio & DJEquipment oraz Showfloor Education & Media.
W ramach Showfloor Band & Orchestra zorganizowany zostanie sektor „Meisterwerke”
(Arcydzieła). W tym roku pod hasłem „Handcrafted Classical Instruments” swoją ofertę i
wyroby mogą zaprezentować lutnicy i rzemieślnicy, wytwarzający ręcznie instrumenty
muzyczne, w tym także instrumenty tradycyjne. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Sweatbloodtears Boxes
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).

Market – sektor sprzedaży bezpośredniej
Przedstawicieli handlu, sklepów detalicznych, hurotwych lub on-line zapraszamy do udziału w
sektorze Market, gdzie prowadzona będzie sprzedaż bezpośrednia. Tutaj każdy odwiedzający
będzie mógł od ręki nabyć instrumenty, akcesoria muzyczne, czy sprzęt dla muzyków.
Koszt udziału wynosi 110,- euro/m2 Do podanych cen należy doliczyć: niemiecki podatek targowy AUMA w
wysokości 0,60 euro/m2, zryczałtowaną opłatę̨ reklamową 319,00 euro (zawiera koszt wpisu do katalogu wystawców)
oraz niemiecki podatek VAT

Więcej informacji znajduje się tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem oraz zapraszamy na www.musicpark.de.
Pozdrawiam serdecznie
Magdalena Dziemidek
Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
Oficjalny przedstawiciel na Polskę

