NAMM musikmesse Russia KAI prolight+sound NAMM Russia
Το δίδυμο των εκθέσεων, NAMM musikmesse Russia, διεθνής έκθεση για μουσικά όργανα,
παρτιτούρες, μουσική παραγωγή, και η prolight+sound NAMM Russia, διεθνής έκθεση για
τεχνολογίες και υπηρεσίες ψυχαγωγίας, ολοκληρωμένα συστήματα, θα καλωσορίσει τους
επισκέπτες στο εκθεσιακό κέντρο Sokolniki Exhibition and Convention Centre της Μόσχας, από
14 έως 17 Σεπτεμβρίου 2017.
Τα τελευταία 5 χρόνια, η NAMM musikmesse Russia και η prolight+sound NAMM Russia έχουν
εξελιχθεί στην κορυφαία εμπορική πλατφόρμα της ρωσικής αγοράς για τη δημιουργία
επαγγελματικών ευκαιριών και για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ επαγγελματιών του κλάδου
από διαφορετικές χώρες, ενώ επίσης συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών ο οποίος
εκπροσωπεί όλους τους κλάδους της βιομηχανίας.
Η φετινή 6η διοργάνωση προσελκύει Ρώσους και διεθνείς κατασκευαστές και διανομείς που θα
παρουσιάσουν τα πιο πρόσφατα μουσικά όργανα, προϊόντα και τεχνολογίες επαγγελματικού
φωτισμού και ήχου σε ένα κοινό αποτελούμενο από επαγγελματίες του είδους και καταναλωτές.
Το 2017 η NAMM musikmesse Russia θα επιδείξει νέα χαρακτηριστικά και κατηγορίες, τα
περίπτερα θα είναι τοποθετημένα σε παρόμοιες ομάδες προϊόντων γνωστών ως "brand worlds". Τα
περίπτερα
αυτά
θα
παρουσιάσουν
κιθάρες
παγκόσμιων brands,
πληκτρολόγια
παγκόσμιων brands για πιάνο, συνθεσάιζερ και άλλα όργανα πληκτρολογίου. Επίσης, στην έκθεση
συμμετέχουν παγκόσμια brands DJ, για κατασκευαστές εξοπλισμού DJ καθώς και σχολές DJ, για να
επιδείξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Κατηγορίες προϊόντων:
Ακουστικά όργανα, αξεσουάρ
•
Φόρτε πιάνο
•
Πιάνο με ουρά
•
εκκλησιαστικά όργανα
•
ακουστικές κιθάρες
•
όργανα κουρδισμένης χορδής
•
έγχορδα
•
πνευστά
•
ακορντεόν
•
αξεσουάρ
Άλλα
•
•
•
•

εξοπλισμός για χορωδίες
παρτιτούρες
επαγγελματικές εκδόσεις
αξεσουάρ

Ηλεκτρικά όργανα, αξεσουάρ
•
ηλεκτρικές κιθάρες
•
μπάσα
•
όργανα πληκτρολογίου
•
Synthesizers
•
επαγγελματικός εξοπλισμός DJ
•
εξοπλισμός ηχογράφησης
•
audio / video
•
software
•
κρουστά
•
σετ ηλεκτρονικών ντραμς
•
αξεσουάρ

Η prolight+sound NAMM Russia είναι τέλεια τοποθετημένη για να ικανοποιήσει την αυξανόμενη
ζήτηση στους τομείς μουσικών προϊόντων και επαγγελματικού ήχου και φωτισμού. Το ενδιαφέρον
για την έκθεση είναι συνεχώς αυξανόμενο, γεγονός που αποδεικνύεται από την αύξηση των
ποσοστών επισκεψιμότητας και της αύξησης του εκθεσιακού χώρου. Πάνω από 13.000 κορυφαίοι
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, εμπειρογνώμονες του κλάδου και τελικοί καταναλωτές συναντώνται
στην έκθεση κάθε χρόνο. Η έκθεση προσφέρει την καλύτερη πλατφόρμα για την εδραίωση και
ενίσχυση των επιχειρηματικών επαφών.

Κατηγορίες προϊόντων:
Επαγγελματικός Φωτισμός
•
τεχνολογία φωτισμού

Άλλα
•
τεχνολογία σκηνής and συστήματα
δοκών
•
Security (γενικά)
•
Software

•
τεχνολογία λέιζερ & εφέ
•
ειδικά αξεσουάρ φωτισμού &
τεχνολογία σκηνής
•
εξοπλισμός προβολής &
τεχνολογίες
Επαγγελματικός Ήχος
•
εξοπλισμός ήχου
•
εξοπλισμός PA

•

έλεγχος πολυμέσων & δίκτυα

•
•
•

τεχνολογία Video & CCTV
τεχνολογία συνεδρίων & επικοινωνιών
αξεσουάρ

Διοργανώσεις του κλάδου παγκοσμίως:
Summer
NAMM
13–
15 Ιουλίου 20
17
Nashville,
TN, USA
Περισσότερες
πληροφορίες

prolight+Sound NA
MM Russia
1416 Σεπτεμβρίου 20
17
Moscow, Russia
Περισσότερες
πληροφορίες
NAMM
musikmesse Russi
a
1417 Σεπτεμβρίου 20
17
Moscow, Russia
Περισσότερες
πληροφορίες

prolight+Sound
Shanghai
11–14
Οκτωβρίου 2017
Shanghai, China
Περισσότερες
πληροφορίες
music China
11–
14 Οκτωβρίου 2
017
Shanghai, China
Περισσότερες
πληροφορίες

prolight+Soun
d
1013 Απριλίου 20
18
Frankfurt am
Main, Germany
Περισσότερες
πληροφορίες

The NAMM
Show
25-28
Ιανουαρίου 20
18
Anaheim, CA,
USA
Περισσότερες
πληροφορίες

musikmesse
11–14
Απριλίου 2018
Frankfurt am
Main, Germany
Περισσότερες
πληροφορίες
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