The Global Entertainment Technology Show
Η prolight+sound, κορυφαία διεθνής εμπορική έκθεση για τον τομέα Τεχνολογίας Ψυχαγωγίας, θα
πραγματοποιηθεί 2 - 5 Απριλίου 2019 στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο της Φρανκφούρτης, παρουσιάζοντας
ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων από τους τομείς τεχνολογίας φωτισμού, ήχου, σκηνής και θεάτρου,
εξοπλισμού εκδηλώσεων, τεχνολογίας πολυμέσων και διαχείρισης συστημάτων μέσω ειδικών εφαρμογών. Την
έκθεση πλαισιώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα από workshops, παρουσιάσεις προϊόντων, forum συζητήσεων,
συνέδρια & απονομές βραβείων.
Τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά διεθνικότητας αλλά κι εξειδίκευσης των εκθετών κι επισκεπτών της
prolight+sound καθιστούν την έκθεση κορυφαία διοργάνωση του κλάδου σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατά την
τελευταία διοργάνωση των musikmesse & prolight+sound το 2018, 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 κατηγορίες προϊόντων που θα παρουσιαστούν στα πλαίσια της prolight+sound κατανέµονται ως εξής στον
εκθεσιακό χώρο:
Hall 12.0+12.1:
Hall 4.0:

Light, Stage + Entertainment
Light, Media Technology + Entertainment, Safety + Security – φωτισμός θεάτρου,
στούντιο & σκηνής, μικρόφωνα, συστήματα αναρτήσεων & συνδεσμολογίας,
τεχνολογία & μηχανήματα σκηνής, τεχνολογία πολυμέσων, τεχνολογία φιλμ &
κάμερας, απεικόνιση, video, LED
Hall 4.C:
Congress + Workshops – εκδότες, σύνδεσμοι, πάροχοι υπηρεσιών, σχολές
Hall 4.1:
Business + Networking Area, VIP Lounge, Associations – σύνδεσμοι, αγορά εργασίας
Saal Europa (Hall 4) DJCon
Hall 8.0:
Audio, Sound + Recording – φορητά συστήματα ήχου, συστήματα ήχου για
συναυλίες, εγκαταστάσεις ήχου & αναμετάδοση, μικροφωνικές εγκαταστάσεις και
μικρόφωνα, δίκτυα, τεχνολογία μέσων, συστήματα PA
Festhalle:
PRG/LEA Stage
Forum 1:
Vintage. Concert. Audio. Ausstellung
Outdoor Area F10+F12: Live Sound Arena, Mobile Stages, LED, Inflatables, Ambisonics Klangdome
Τη δυναμική της έκθεσης συμπληρώνει η παράλληλη διεξαγωγή της musikmesse, μεγαλύτερης διεθνούς
έκθεσης μουσικών οργάνων, μουσικής τεχνολογίας, παρτιτούρας, λογισμικού & hardware, η οποία
πραγματοποιείται στα Halls 3.0, 3.1, Forum 0, Congress Center, Hall 4.C, Hall 4.1, Agora, Halls 1.1 + 1.2.
Ώρες λειτουργίας των musikmesse prolight+sound:

02 - 05.04.2019:

10.00 πμ έως 18.00 μμ

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.

