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Kort og godt

DIMEX er Messe Frankfurts officielle repræsentant i Danmark og Island og hjælper såvel udstillere som besøgende
med alt det praktiske omkring Messe Frankfurts messer i
hele verden.

Planlægning er en af de væsentligste forudsætninger for,
at besøget bliver en succes. Ikke blot messebesøget, men
også transport til og fra messen, hotelophold, osv. er vigtige faktorer, der skal tages hensyn til.

Service for besøgende

Rejse og ophold

Besøgende kan i dag købe og selv udskrive deres adgangskort via messens hjemmeside. Køb af et partoutkort udløser
et gratis katalog, der kan afhentes på messen. Katalog kan
også købes ved messens indgangskasse. Hvis man vil være
godt forberedt inden messens start, kan kataloget købes
hos DIMEX ca. 10 dage før messens åbning.

Ønskes hjælp til booking af hotel, fly og restaurantbesøg,
så kontakt eventcom, som leverer helhedsløsninger ud fra
jeres ønsker, behov og budget. Kontaktes på tlf. 32 100 999
att.: Stefan Freitag - www.eventcom.dk

Service for udstillere
DIMEX sælger stande til Messe Frankfurts messer og
hjælper udstillerne med alt det praktiske omkring messedeltagelsen.

Musikmesse og ProLight+Sound worldwide
Ud over Musikmesse og ProLight+Sound i Frankfurt
arrangeres lignende messer også følgende steder:
• NAMM Musikmesse Russia, Moskva, Rusland
• Music China, Shanghai, Kina
• Prolight + Sound Guangzhou, Guangzhou, Kina
• Prolight + Sound NAMM Russia, Moskva, Rusland
• Prolight + Sound Shanghai, Shanghai, Kina
Yderligere oplysninger om disse messer kan fås hos Dimex
og på Messe Frankfurts hjemmeside.

Kommer man med fly, går der fra Frankfurts lufthavn S-tog
til Frankfurt Hauptbahnhof og derfra videre hvert 5. minut
til messens egen station i servicebygningen ’Torhaus’. Hvis
man kommer med bil til Frankfurt, er der ved alle afkørsler
fra motorvejene skilte, der fører til messens parkeringsområde, hvorfra der er gratis busser til messeområdet.

Gratis transport med adgangskortet
Adgangskort bestilt på Internet giver gratis transport til og
fra messen med de offentlige transportmidler inden for
Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) takstområde. Yderligere informationer om RMV på: www.rmv.de.

Gratis Internet på messen

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om messerne i Frankfurt samt
Messe Frankfurts øvrige messer i hele verden, kan fås hos:

App til smartphonen

Alle praktiske oplysninger om Musikmesse 2014 og
ProLight+Sound 2014 kan fås på messernes hjemmesider:
www.musikmesse.messefrankfurt.com og

www.pls.messefrankfurt.com

samt i den engelsksprogede brochure om messen.
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Til og fra messen

Messe Frankfurt stiller gratis trådløs WiFi internetadgang til
rådighed på hele messeområdet. Det eneste, der kræves, er
en bærbar computer eller en smartphone med mulighed for
WiFi opkobling.

DIMEX ApS, Staktoften 20, 2950 Vedbæk
Tlf. 3940 1122 · dimex@dimex.dk · www.frankfurtmesse.dk

DIMEX ApS - Officiel repræsentant for
Messe Frankfurt i Danmark og Island

Navigator er messens smartphone guide for de besøgende.
Her finder man let udstillere, halplaner, nyheder mv. Hent
din gratis App på App store og Android market ved at søge
på messens navn + navigator.

Få Messenyt elektronisk
Hvis du i fremtiden ønsker at få Messenyt på din e-mail, så
send en besked herom på dimex@dimex.dk.

2014
12. – 15. marts 2014
Frankfurt am Main

Verdensmesser for musik, lys og lyd:
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2014
I marts måned 2014 - en måned tidligere end sædvanlig afholdes verdens to førende, professionelle musikmesser i
Frankfurt: Musikmesse 2014 og ProLight+Sound 2014. Der
er ikke blot tale om de største ordremesser af deres art;
også som informations- og kontaktbørser har Musikmesse /
ProLight+Sound skabt sig et ry, som stedet hvor de internationale kontakter etableres.
Musikmesse 2014 får cirka 1.500 udstillere fra 50 lande og
ProLight+Sound 2014 får cirka 900 udstillere fra 40 lande.
Der forventes over 70.000 besøgende fra hele verden til de
to messer.

Musik og musikinstrumenter
Musikmesse 2014 omfatter akustiske og elektroniske musikinstrumenter, musiksoftware og -hardware, noder, udstyr og
tilbehør. Der udstilles mere end 30.000 musikinstrumenter fra små klokker til store, imponerende flygler - samt et kæmpeudbud af udstyr og alt, hvad der vedrører musikmarketing
og service på musikinstrumenter. Hallerne er opdelt i en
række temaparker, dækkende alle messens fagområder, og i
lighed med sidste år vil der på Musikmesse 2014 igen være
en specialudstilling ’musikbiz’ hvor alle musikbranchens
aktører og organisationer kan udstille.

Lyd, lys og events
Parallelt med Musikmesse 2014 afholdes ProLight+Sound
2014, verdens største, internationale fagmesse for professionel lys-, lyd- og sceneteknik. ProLight+Sound 2014 er
karakteriseret ved sine mange internationale udstillere og
besøgende, idet ingen anden messe giver så omfattende et
overblik over produkter inden for lys, lyd, events- og sceneteknik samt kommunikationsteknologi inden for området.
ProLight+Sound 2014 har sin egen indgang ved Galleria,
men der er også direkte adgang fra Musikmesse 2014.

Både for professionelle og amatører
Musikmesse 2014 og ProLight+Sound 2014 er både
specialmesser og ordremesser. Man skelner således
mellem fagmessedagene fra onsdag til fredag og publikumsdagene fredag eftermiddag og lørdag, hvor der er
forskellige publikumsarrangement over temaerne musik
og koncerter. Der vil på fagmessedagene kun være adgang for professionelle besøgende. Til den professionelle
gruppe regnes også professionelle musikere og dirigenter samt musiklærere fra musikskoler og universiteter.
Adgangskort giver adgang til alle messedage.

Workshops, koncerter og events
På Musikmesse 2014 afholdes der en lang række specialarrangementer. Der er blandt andet mange workshops,
produktpræsentationer, live-forestillinger og koncerter.
Musikmesse 2014 er således Europas største koncertevent med over 1.000 koncerter og wokshops. Blandt
andet afholdes ”Musikbiz Congress”, der fokuserer på
den forretningsmæssige side af musikbranchen, og på
særudstillingen ”music4kids” afholdes der en række
musikarrangementer specielt for børn. En fuldstændig
oversigt kan findes på messens hjemmeside: www.musik.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/events.

Konferencer om lys, lyd og events
I forbindelse med ProLight+Sound 2014 afholdes konferencen ProLight+Sound Conference, der vil fokusere på
tre temaer: Eventteknologi, der blandt andet omhandler

eventsikkerhed og lovgivning inden for området, Mediateknologi, der ser på AV-teknologi og systemintegration
samt VDT Academy, der er et informationsforum for
Verband Deutcher Tonmeister, VDT.
Eventplaza Conference er en tre-dages konference for
eventarrangører, som blandt andet fokuserer på trends,
strategier og nye ideer inden for events.

Priser og konkurrencer for de dygtige
I forbindelse med Musikmesse 2014 afholdes en række
musikkonkurrencer, og der uddeles forskellige musikpriser. Særlig vigtige for instrumentbranchen er Deutsche
Musikinstrumentpreis, der tildeles en række udvalgte
produkter samt International Press Award (MIPA), der
præmierer produkter, udvalgte af internationale musikjournalister. Et kulturelt højdepunkt på messen er uddelingen af Frankfurter Musikpreis, som er Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände’s ærespris. Et højdepunkt
for unge musikere er finalen i den største tyske konkurrence for skoleorkestre SchoolJam.
Musikmesse 2014 åbnes med et stort aftenarrangement og show den 11. marts i Festhalle, hvor PRG Live
Entertainment Award uddeles for særlige indsatser inden
for koncert- og showbranchen.
En fuldstændig oversigt over priser og konkurrencer
kan findes på messens hjemmeside: www.musik.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/events/awards.

The World of Music

