Український музичний ярмарок – 2011

СЕМІНАРИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ,
КОНФЕРЕНЦІЇ, КОНЦЕРТИ
29 ВЕРЕСНЯ
Конференц-зала пав.5
17:00 Тема: Презентація журналу
"Гітара в Україні", концерт за
участю лауреатів міжнародних конкурсів гітарного мистецтва.
Ведучий: Костянтин Чеченя –
шеф-редактор журналу"Гітара в Україні", Голова Асоціації гітаристів
Національної Всеукраїнської музичної спілки, заслужений діяч мистецтв України
Організатор: Асоціація гітаристів
Національної Всеукраїнської музичної спілки.
30 ВЕРЕСНЯ
Конференц-зала пав.1
15:00 Тема: Звітно-виборча конференція Всеукраїнської творчої
спілки Спілка звукорежисерів України
Ведучий: Олег Ступка – Президент
Спілки звукорежисерів України.
Організатор: Спілка звукорежисерів
України

СПЕЦІАЛЬНА
ПРОПОЗИЦІЯ !
Кожен гість ярмарку
має можливість взяти
участь у розіграші призів від учасників виставки по номерах
«Анкети відвідувача ярмарку» – павільйон №2
(гітари, клавішні інструменти тощо).
Акції проводимуться
щоденно о 17.00 на
відкритій сцені ярмарку.
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30 ВЕРЕСНЯ
Конференц-зала пав.1
17:00 Тема: Правові аспекти діяльності суб’єктів музичної галузі в
Україні
Ведуча: Оксана Продан – Голова
Всеукраїнського об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця».
Організатор: ВГО «Асоціація дистриб’юторів, виробників та продавців професійного звукового і
світлового обладнання, музичних
інструментів»
Конференц-зала пав.5
16:00 Тема: Презентація «Клавішні інструменти для домашньої
творчості»
17:00 Тема: Презентація «Сучасні
цифрові фортепіано для дому та
сцени»
Ведучий: Павло Гвоздецький – клавішник гурту Velvet Sun
Організатор: «Український музичний проект»

1 ЖОВТНЯ
Конференц-зала пав.5
14:00 Тема: Презентація «Нові
«сімейні»цифрові
інструменти
CASIO»
Ведучий: Павло Гвоздецький – клавішник гурту Velvet Sun
Організатор: «Український музичний проект»
Крім того, протягом всіх днів
роботи ярмарку з ранку до вечора:
– на стендах експонентів у павільйонах 2, 3, 5, 7, 9 відбуватимуться
цікаві
презентації,
майстер-класи, консультації та автограф-сесії;
30 вересня - 1жовтня
протягом дня:
«барабанне коло» (Drum Circle) –
мобільна група на відкритому майданчику;
1 жовтня 16:30 відкритий майданчик
Виступ гурту «Velvet Sun»

ЗАХОДИ
ДИТЯЧОГО ДНЯ ЯРМАРКУ
(СУБОТА, 1 ЖОВТНЯ)
• «Музика: крок за кроком» - екскурсійна
програма
Ведучий: Євген «ЇЖАК» Романенко
Початок екскурсій о 12:00, 14:00,16:00 год.
від пав.№2
• 12:00 - 16:00 Відкритий сценічний майданчик
Виступи представників дитячих музичних та
мистецьких навчальних закладів
• Протягом дня : «барабанне коло»
• Конкурси та вікторини від журналу «Музична
школа»

Семінари, презентації, конференції, концерти

Інформаційні партнери
«Українського музичного ярмарку-2011»

№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Найменування

24 канал
5 канал
Ex.ua, портал
M1
Music Weekly (газета)
O-TV
Revolutionmusic (журнал)
Stereo Video & Multimedia (журнал)
TVi
Музична школа (журнал)
ПРО
Радіо Ера
Радіо Рокс
СІТІ
Уроки вокалу (журнал)
ФДР -Радіоцентр

Інформація –
сторінка каталогу

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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ЕКСПОНЕНТИ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ
ВИСТАВКИ

Експоненти

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ
№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Найменування

145dB
ALEX DISCO-CENTER
BRODMANN
CLUBTECH
CONTACTICA
CUSTOM NECK
JAM , музичний магазин
MagicScore Music Software
MUSIC PARADISE
MuzUkr
SoundMaster
SPECTRSTORE
Stepanovych&Co
Stereo Video &Multimedia журнал
ТVi
Your Day Karaoke
АКРОПОЛІС
АЛВІСС
АЛЕГРО-МЮЗІК
АРТ-Р
АУДІО МАСТЕР
АУДІО СІСТЕМС
ГАЛО
ДЖАЗ-КЛУБ
ЕМІТЕР-C
ЗІНТЕКО
ІНДІГО МЮЗІК
КАМЕРТОН
КОМОРА
КОНКОРД АРІС-РЕК
ЛАЙТЕК
МУЗИЧНА УКРАЇНА державне видавництво
МУЗИЧНА ШКОЛА журнал
НАРОДНІ МАЙСТРИ
НАШ ЧЕЛОВЕК студія творчих ідей
ОХРИТКОВ В.М. СПД
ПРО агенція
РЕАЛМЮЗІК
СІТІ
СПІЛКА ЗВУКОРЕЖИСЕРІВ УКРАЇНИ
ТРЕМБІТА
УМКА-1
УРОКИ ВОКАЛУ журнал
ФОРТЕ-БЛЮЗ

Місцезнаходження
стенду (павільйон)

Інформація –
сторінка каталогу

9
9
2
3
3
2
3
2
3
7
2
3
2
2
2
2
7
відкритий майданчик
3
відкритий майданчик
7
3
7
7
2
7,9
7
2
2
9
7,9
2
2
2
2
7
2
3,9
2
1
7
2
2
7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
53
23
24
25
26
46
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
54
39
40
55
41
58
42
43
44
59
45
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ПАВІЛЬЙОН №2
ТИХА ЗОНА
план експозиції

10
14
9

13
12

8

11

6

7
2

5

15
4

3

16
17
1
18

19

ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ
Стенд № 1
Стенд № 2
Стенд № 3
Стенд № 4
Стенд № 5
Стенд № 6
Стенд № 7
Стенд № 8
Стенд № 9
Стенд №10
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Комора
Комора
«Наш человек»
Your Day Karaoke
Муз. школа/Уроки вокалу
Умка1
Joseph Brodmann Piano Group
SoundMaster
Custom Neck
Емітер-С

Стенд № 11
Стенд № 12
Стенд № 13
Стенд № 14
Стенд № 15
Стенд № 16
Стенд № 17
Стенд № 18
Стенд № 19

Музична Україна
MagicScore MusicSoftware
Stereo & Video
CITI
Камертон
TVi
Народні майстри
Дирекція/реєстрація відвідувачів
ПРО

Плани експозиції

ПАВІЛЬЙОН №3
ТИХА ЗОНА
план експозиції

25

24

26

46

23

21

22

47

20

ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ
Стенд № 20
Стенд № 21
Стенд № 22
Стенд № 23
Стенд № 24
Стенд № 25
Стенд № 26
Стенд № 46
Стенд № 47

JAM, музичний магазин
Реал мюзік
Реал мюзік
Spectrstore
Clubtech
Алегро-мюзік
Contactica
Music Paradise
Аудіо Сістемс
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ПАВІЛЬЙОН №7
ТИХА ЗОНА
план експозиції

39
38
36
35

37

Буфет

32
33

29

34

31
30

27

ВХІД

28

ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ
Стенд № 27
Стенд № 28
Стенд № 29
Стенд № 30
Стенд № 31
Стенд № 32
Стенд № 33
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Акрополіс
Акрополіс
Джаз-клуб
Зінтеко
Трембіта
Індіго Мюзік
Аудіомастер

Стенд № 34
Стенд № 35
Стенд № 36
Стенд № 37
Стенд № 38
Стенд № 39

Лайтек
MuzUkr
Гало
Форте-блюз
Форте-блюз
Лайтек

Плани експозиції

ПАВІЛЬЙОН №9
ГУЧНА ЗОНА
план експозиції

42
43

41
44
45

40

ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ
Стенд № 40
Стенд № 41
Стенд № 42

Лайтек
Реал
Зінтеко

Стенд № 43
Стенд № 44
Стенд № 45

145 dB
Конкорд Аріс-РЕК
Alex Disco-Center

Графік демонстрацій в «гучній зоні» ярмарку
145db
стенд 43

Фірма, стенд
РЕК
Alex
Реал
стенд 44
стенд 45
стенд 41

11:06
12:06
13:06
14:06
15:06

11:12
12:12
13:12
14:12
15:12

11:24
12:24
13:24
14:24
15:24

11:31
12:31
13:31
14:31
15:31

Зінтеко
стенд 42
10:45
11:45
12:45
13:45
14:45
15:45

16:06

16:12

16:24

16:31

16:45

17:06
18:06

17:12
18:12

17:24
18:24

17:31
18:31

17:45

Час початку
демонстрації:
29 вересня –
+
30 вересня –
+
+
01жовтня –
+
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145dB
79059, м. Львів, вул. Плугова, 6
Тел.: (032)247-7028
Факс: (032)243-8048
E-mail: 145dB.lviv@gmail.com
Web–сайт : 145dB.com.ua

Виробництво, розробка звуковідтворюючої апаратури.
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Учасники виставки

ALEX DISCO-CENTER
89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Миру, 12
Тел.: (03131) 4-1577
Факс: (03131) 4-1577
E-mail: ale_x@ua.fm
Web–сайт : www.alex.biz.ua

Компанія “ALEX DISCO-CENTER” працює на ринку України з 2001 року. Вона є представником світових
брендів: POWER light – POWER stage, A&D Audio, SPIRIT, KOOL-SOUND, MAGNETIC , M-Project та виробником акустичних систем “ALEX audio”.
У комплексі послуг компанії “ ALEX DISCO-CENTER”:
– інсталяція звукового та світлового обладнання для нічних клубів, кінотеатрів,торгових центрів та ресторанів.
– забезпечення освітлення та якісного звуку для культурно – масових заходів.
– концертна діяльність, феєричні шоу, проведення приватних вечірок та пінних дискотек.
– продаж та оренда музичних інструментів.
При підборі техніки на Ваше замовлення компанія завжди прагне найоптимальнішого співвідношення ціни
та якості. На сьогоднішній день повністю сформована цінова політика, діє гнучка система оптової торгівлі,
на складах завжди наявні основні товарні позиції.
Запрошуємо Вас до співпраці!
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BRODMANN

представництво
JOSEPH BRODMANN PIANO GROUP
03067, м. Київ, бульв. Івана Лепсе, 4, корп.1,
оф.306
Тел.: (044) 585-0603
Факс: (044) 585-0603
Тел.: (+38093) 306-1071
Тел.: (+38093) 306-1065
Тел.: (+38093) 306-1067
Тел.: (+38067) 112-8599
E-mail: Brodmann_ua@poliko.com.ua
Web-сайт: www.brodmann-pianos.com

Joseph Brodmann Piano Group – міжнародна компанія, яка на даний момент має свої представництва також
у Відні, Лондоні і Гонконзі.
ТОВ «ПОЛІ КО» – офіційний представник всесвітньо відомої австрійської фірми Joseph Brodmann Piano
Group, яка займається виготовленням високоякісних роялів, піаніно та звукового обладнання. Окремим напрямком виробництва є цифрові піаніно HI-FI та Hi-End.
Напрямки нашої діяльності:
– продаж професійних клавішних музичних інструментів, а також звукового обладнання;
– консультування з питань вибору музичного інструменту для навчання дітей вдома;
– інформаційна та практична допомога у догляді за Вашим музичним інструментом у гарантійний та позагарантійний період;
– повний цикл обслуговування придбаних у нас музичних інструментів: рекомендації та консультування
щодо вибору інструменту, замовлення, придбання, перевезення, збирання інструменту після перевезення, інтонування, налаштування, періодичний огляд та інформаційний супровід.
У статусі офіційного представника на території України ми пропонуємо:
– роялі та піаніно Brodmann (Австрія);
– digital pianos Brodmann;
– акустичні системи Brodmann;
– роялі та піаніно Taylor (Великобританія).
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Учасники виставки

CLUBTECH
м. Київ
Тел. : (044) 237-8707
(093) 432-2777
(066) 273-5080
E-mail: kiev@clubtech.com.ua
Web-сайт: www.clubtech.com.ua
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 160
Магазин «Шоу Студія» (ТК «Маяк»)
Тел. : (093) 760-3001
м. Севастополь
Магазин «Шоу Студія»
Тел. : (050) 132-1383
Компанія "CLUBTECH" працює на українському ринку професійного світлового й звукового обладнання для
клубів, дискотек, ресторанів і шоу програм з 1999 року.
На сьогодні наша компанія має офіси і магазини в Києві, Севастополі, Донецьку.
Дилерська мережа магазинів CLUBTECH, що спеціалізуються на гуртовій та роздрібній торгівлі професійною звуковою та світловою апаратурою.
Брендовий портфель:
Компанія CLUBTECH є дистриб'ютором торгових марок:
SFI, Light Studio, JB sound, OMT, SOUNDSTANDARD,ITC,3Unm,
Крім того, компанія "CLUBTECH" є офіційним дилером в Донецьку торгових марок:
AVIOM, SANYO, AKG, AMATI, American Audio, ANTARI, BCRICH, BEHRINGER, BOSS, BUGERA, BSS, BIG,
CELESTION, СOEMAR, CORT, CKC, Crown, CHAUVET, Ddrum, dbx, Db Technologies, DTS, JBL, Line6 , Lexicon,
Lem, LUDWIG, Samson, SHURE, Soundking, Soundcraft, SKV, STANTON, Tascam, PROEL, Pioneer, FBT, MAPEX,
Maxtone, MAGIC EFFECTS, McCauley, NUMARK, NEUTRIK, OSRAM, RCF, REMO, ROLAND, P. audio, ESP,
EDIROL, EMINENCE, ECLER, Eighteen Sound, HERCULES, Yamaha.
Фірма «Clubtech» пропонує продукцію виробників найякіснішого та технологічного обладнання для клубів,
музичних шоу, театрів, дискотек, барів, ресторанів, розважальних центрів та кінотеатрів.
У нас представлений широкий вибір професійного клубного звукового й світлового обладнання.
У магазинах "CLUBTECH" Ви зможете придбати світло і звук: активні і пасивні акустичні системи, підсилювачі потужності, динамічні головки, активні та пасивні мікшери, кросовери, еквалайзери, компресори звуку,
вокальні процесори, шнурові та радіо мікрофони, системи оповіщення, трансляційні підсилювачі, дискотечні
ефекти, архітектурне світло, світлові ефекти, світлодіодні LED прилади, лазерні ефекти, дим-машини,
Bubble машини, снігові машини, машини спецефектів, дзеркальні кулі, дим мери-реле, DMX контролери,
лампи, світломузику, сканери.
Для DJ ми пропонуємо найкращі мікшерні пульти, CD/MP3/USB-програвачі.
Крім того, у нас чудові ціни на чохли, кейси, стенди, з'єднувачі, роз'єми й іншу кабельно-провідникову продукцію.
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СОNTАСТІСА
03061, м.Київ, вул. Пост-Волинська, 5
Тел.: (044) 224-5375 (097) 361-5227
Факс: (044) 224-5375
Email: molnar@contactica.com.ua
Web-сайт: www.contactica.com.ua

Компанія CONTACTICA є постачальником і виробником обладнання, приладів і аксесуарів для силового підключення шоу-технікі та інших силових пристроїв. Нашими партнерами і клієнтами є світлові і звукові прокатні компанії, інсталяційні компанії, телевізійні студії, організації.
Особлива увага приділяється високій якості і надійності виробів, що постачаються для застосування в турах.
Де, як не там, в умовах екстремальної експлуатації, потрібна висока якість та надійність нашого обладнання,
- досконала функціональність і ергономіка всього комплексу електричного живлення.
Ми займаємося якісним і надійним складанням (поставкою) електричних щитів з комп¬лектуючих елементів провідних європейських виробників, продукція яких перевірена часом і складними умовами роботи. При
збірці ми використовуємо продукцію наших єв¬ропейських фірм-партнерів таких як PCE, FAMATEL,
MOELLER-EATON, TITANEX. Надійні, довговічні корпуси з твердої гуми і ударостійкого пластику комплектуються силовими роз’ємами стандарту СЕЕ необхідного типу, придат¬ними для використання у важких умовах. Доповнюється такий комплектний пристрій апа-ратами, що забезпечують високу безпеку та надійність
експлуатації всієї установки - пристроями захисного відключення і автоматичними вимикачами таких відомих фірм, як МоеІІеr та інших наших постачальників. До складу наших виробів входять високоякісні комплектуючі, такі як промислові електричні роз’єми РСЕ, НARTING, FAMATEL автоматичні вимикачі MOELLER,
кабелі TITANEX Н07RN-F від компанії NEXANS, що дозволя¬ють ефективно виконувати всі вимоги протипожежної та електричної безпеки. У нас представлен широкий вибір високоякісних комплектуючих – корпуси,силові розъ еми, пілоти, подовжувачі, автоматичні вимикачі, кабель, та багато іншего!
Виробництво розгалуджуючих пристроїв виконуется під нашою торгівельною маркою ALPENBOX, на усі пристрої розповсюджуется гарантійний термін та паспорт виробу. Усі комплектуючі мають українські сертіфікати відповідності.
Наші пропозиції не залишать без оптимального варіанту ні одне замовлення, а ціни на складові і послуги
монтажу електрощитів приємно здивують Вас!
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Custom neck
09100 , Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Товарна, 25
Тел : (067) 548-1842 , (067) 548-1844
E-mail : vguitars@bk.ru
Web-сайт : www.customneck.com.ua

Гітарна Майстерня Гавриленко" була заснована у 1996 році.
З 2008 року під маркою "Custom Neck'' / "Custom Body'' виготовляє високоякісні ( master grade ) грифи і
корпуса для акустичних та електрогітар. Для виробництва використовуються резонансна деревина понад
20 порід, спеціальна технологічна витримка якої перевищує 5 років .
Висока кваліфікація майстрів , сучасне обладнання, відбір матеріалів ,контроль якості на кожному етапі виробництва дозволяє отримувати продукцію рівня Custom Shop. Майстерня виготовляє електрогітари , елекроскрипки, акустичні гітари як оригінального дизайну,так і репліки відомих та колекційних інструментів.
Також виконуються ремонтно-реставраційні роботи будь-якого рівня складності ( напр. заміна грифа на
Les Paul ).
В Майстерні працює художник , який зробить Вашу гітару яскравою і оригінальною. На всю продукцію майстерня надає гарантію , виконує гарантійно-технічне обслуговування. Термін гарантії - 5 років.Спробуйте
справжню якість Custom Shop.
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JAM Музичний Магазин
01001, м. Київ, м-н Незалежності, ТЦ „Глобус”
Тел.: (044) 371-1843
Факс: (044) 371-1843
03056, м. Київ, вул. В. Гетьмана 6, ТЦ „Більшовик”
Тел.: (044) 200-0707
Факс: (044) 200-0707
04205, м. Київ, пр.-т.Оболонський 1-Б, ТРК „DreamTown”
Тел.: (044) 428-3574
Факс: (044) 428-3574
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Глінки 2, ТРК “Мост-Сіті центр”
Тел.: (056) 790-2956
Факс: (056) 790-2956
83000 м. Донецьк, вул. Генерала Антонова, 4, ТРЦ “Декор Донбас”
Тел.: (062) 387-5220
Факс: (062) 387-5220
Web-сайт: www.jam.ua
!!! НЕЗАБАРОМ ВІДКРИТТЯ !!! м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 99
Мережа Музичних Магазинів “JAM” – це широкий спектр музичних інструментів та обладнання на будь-який
смак!
Гітари, клавішні, ударні, духові, смичкові інструменти та ще багато різних товарів. Кожен покупець знайде
для себя не тільки інструмент, а ще й аксесуари до нього: стійки, чохли, кейси, засоби по догляду та ін. Ми
також пропонуємо широкий спектр професійного звукового обладнання: акустичні системи, підсилювачі, мікшерні пульти, мікрофони, засоби обробки сигналів; а також світлове обладнання: сканери, лазери, прилади
на РК элементах (LED), DMX контролери, дим-машини та інше.
“JAM” сьогодні - це шість магазинів в Україні: Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, а також Інтернет-магазин з оперативною доставкою товарів по всій Україні. Окрім інформації в Інтернеті та соціальних мережах, працює телефонна інформаційна лінія 0-800-50-49-49.
Придбавши товар в мережі магазинів ”JAM”, Ви отримуєте товар з перших рук – від компанії дистриб’ютора,
що гарантує офіційність сертифікованого в Україні товару, якість продукції та гарантійну та післягарантійну
підтримку в наших сервісних центрах.
Гітарний Сервісний Центр “JAM” є першим в Україні, який оснащений всім необхідним обладнанням для відновлювальних робіт будь-якої складності: це малярна зона зі спецобладнанням для нанесення лакофарб,
робоча зона з професійним устаткуванням для відновлювальних робіт. І, найголовніше, це – досвідчені і
професійні майстри.
Ми пропонуємо Вам товари від всесвітньо відомих виробників: YAMAHA, ADMIRA, AUDIX, B52, CELESTION,
CHAUVET, CME, CORT, D'ADDARIO, DANELECTRO,DEAN MARKLEY, DIMARZIO, JIM DUNLOP, ESP/EDWARDS/LTD/GRASSROOTS, EVANS, FRAMUS, FZONE, GATOR CASES, GOTOH, HOHNER, HQ PERCUSSION,
KRANK, LINE6, MAXTONE, NIGHTSUN, PAXPHIL, PARKSONS, PLANET WAVES, PRO-MARK, PURESOUND, RGD,
RICO, ROCKBAG/CASE/STAND/CABLE, SABIAN, SAMSON, SOUNDKING, SUPERLUX, TECH21, TONE WEAL, WARWICK.
“JAM.UA” – ТВІЙ МУЗИЧНИЙ МАГАЗИН!
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MAGICSCORE MUSIC SOFTWARE
91040, м. Луганськ, кв-л 50-років Жовтня, б. 9, кв. 50
Тел.: (050) 470-3104
E-mail: dg@dgalaxy.net
Web-сайт: www.dgalaxy.net,
www.musicaleditor.com,
www.musicnotationformsword.com

Компанія Magicscore Music Software – лідер галузі програмного забезпечення для набору
нот, написання музики та музичному навчанні.
Компанія Magicscore Music Software вже протягом 10 років успішно розвиває сімейство нотних редакторів
Magicscore, а також інші програми для музикантів. Програми Magicscore поєднують у собі легкість освоєння,
зручність використання і потужні інструменти для набору нот та написання музики від простих творів до монументальних опер і симфоній світового рівня, а також інструменти для навчання і вивчення музики, розвитку музичних навичок. Програми дуже зручні у використанні, чому неабиякою мірою сприяє наявність у
програмі серед 8-ми робочих мов української і російської, а також довідкової системи з можливістю звертання за технічною допомогою на цих мовах поряд з англійською.
Продукти компанії входять у трійку світових лідерів програм даної категорії. Програми Magicscore відмічені
винагородами авторитетних видань всього світу; найкраща програма Magicscore Maestro – вигравала найбільш популярний незалежний тест порівняння нотних редакторів music-notation-softwarereview.toptenreviews.com, а Magicscore Classic 7 входить у трійку призерів цього шанованого
Інтернет-видання; Magicscore Maestro визнавалася кращою програмою року у категорії «Мультимедіа та
графіка» одного з найбільш популярних у світі журналів РС Magazine/RE, вона ж була визнана програмою
місяця авторитетним англійським музичним журналом «The Strad», а найбільш популярний комп'ютерний
журнал Німеччини C’t придбав право публікації повної версії Magicscore School. Так само високу оцінку
нотні редактори заслужили від українських і російських видань, але головне – це визнання музикантами як метрами естради, так і тими, хто лише стоїть на дорозі розвитку свого таланту.
Продукти Magicscore Software використовуються найбільшою музичною освітньою організацією у світі –
MENC USA у якості призів для американського конкурсу пошуку талантів серед дітей і підлітків впродовж
5-ти років. Для співвітчизників стане приємною новиною, що в Україні та країнах СНД Magicscore Software
пропонує свої чудові програми із значною знижкою, - так краща версія у нас пропонується за ціною у 4 (!)
рази менше ніж за кордоном, а освітнім та іншим організаціям надаються додаткові вагомі знижки на пакетні ліцензії.
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MUSIC PARADISE
61000, м. Харків, вул. Клочківська, 5
Тел.: (057) 719-9763
Факс: (057) 719-9763
E-mail: paradise1@ukr.net

MUSIC PARADISE –11 років на музичному ринку України – пропонує продукцію відомих світових брендів:
– P.Audio, Eighteen Sound – динамічні голови;
– Ecler – професійне DJ-обладнання;
– Deton, Markus United Technology – мікшерні пульти, підсилювачі, мікрофони та радіосистеми;
– Geni Electronic, Fantasy Lightning – великий спектр світлового обладнання, сканери, стробоскопи;
– KV2 Audio – один з лідерів у виробництві професійних акустичних систем.
Розробка та виробництво акустичних систем торгової марки SKV Soundpro. Комплекс обслуговування концертних заходів: світло, звук, сцена, спецефекти.
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MuzUkr
01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19 Б
Тел.: (044) 587-5760
(050) 915-4231
Факс: (044) 221-7673
E-mail: mch60@mail.ru
Web-сайт: www.schaller-guitarparts.com.ua

Продаж фурнітури та електроніки для струнних інструментів німецької фірми Schaller Electronic GmbH.
Продаж високоякісних акустичних гітар майстра Олексанра Третьякова.
Виготовлення на замовлення високоякісних електрогітар, електроскрипок, електровіолончелей.
Виконуємо ремонт та реставрацію струнних інструментів ,здійснюємо продаж обладнання для виробництва та ремонту музичних інструментів.
Продаємо в Україні скрипки, віолончелі, смички та аксессуари німецького виробника "Laubach".
У нас можна придбати гітари німецько ї фірми "Hofner" та найкращі гітари з США відомої фірми "Breedlove",
карбонові грифи для гітар та бас-гітар, частини музичних інструментів з графіту лідера високих "гітарних" технології фірми з США "Moses Graphite".
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SoundMaster
03040, м. Київ, вул. Красилівська, буд. 13
Тел.: (044) 520-5185
Факс: (044) 520-5219
E-mail: info@soundmaster.ua
Web–сайт: www.soundmaster.ua

Музичний магазин SoundMaster є найбільшим в Україні інтернет-магазином музичних інструментів та обладнання, в якому представлені всі напрямки та бренди. які існують на території України. Ми також є офіційними представниками таких всесвітньо відомих брендів як Oktava (студійні мікрофони та аксесуари) та
JamHub (міні-студії для тихих репетицій) і розширюємо дилерську мережу.
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SPECTRSTORE
79000, м. Львів, вул. Огієнка, 9, 1б
Тел.: (032) 272-7465
Факс: (032) 272-7465
E-mail: info@spectrstore.com
Web–сайт: www.spectrstore.com

Головний офіс компанії SPECTRSTORE зручно розташувався у старовинному історичному місті Львові. Компанія всього 5 років знаходиться на ринку, але за цей недовгий період встигла завоювати широку клієнтську аудиторію та розвинути власну дилерську мережу. Основними цілями нашої компанії завжди були і
будуть надання послуг найвищого рівня в галузі музичого та шоу-бізнесу, збереження доброго імені та неперервний ріст. Ми з радістю готові бачити завжди нових клієнтів. Наші двері відкриті для співпраці з кожним, хто хоч якимось чином працює з нами на ринку.
Основні напрямки діяльності компанії :
– Роздрібна та гуртова торгівля професійним звуком, світлом, лазерами та ефектами.
– Роздрібний та сценічний прокат професійної шоу-техніки
– Розробка та проведення професійних лазерних шоу та відео шоу
– Сервісне обслугоування
– Монтажні роботи
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STEPANOVYCH & Co
м. Київ
Тел.: (044) 223-3400
E-mail: stepanovych.com@gmail.com
Web–сайт: www. stepanovych.com

Компанія Stepanovych&Co з успіхом розробляє та створює струнні інструменти вже більше, ніж 20 років.
Наша спеціалізація – виготовлення електрогітар, бас гітар, електроскрипок, струнних народних інструментів, а також ремонт, модернізація, обслуговування.
Більш докладно ознайомитися з нашими напрацюваннями Ви зможете на нашому сайті:
http://www. stepanovych.com
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Your Day Karaoke
99000, м. Севастополь, Набережна Клокачова, 15
Тел.: (0692) 937-550, (0692) 937-540
(066) 701-5404, (099) 361-8121
E-mail: mail@karaokeyourday.com
Web-сайт: www.karaokeyourday.com
02125, м. Київ, проспект Визволителів, 1
Тел.: (044) 383-0510
(067) 792-3960
E-mail: info@jblshop.com.ua
Web-сайт: www.JBLShop.com.ua

Професійні системи Караоке Your Day
Якщо Ви вирішили відкрити караоке-клуб, зайнятися караоке бізнесом або просто любите караоке, то «Your
Day Entertainment» допоможе Вам встановити професійні караоке системи «Your Day» «Karaoke Pro», «Karaoke Standard», »Karaoke Lite», «Karaoke Home», «Karaoke ImPad», «Karaoke Virtual».
У нашій компанії працюють професійні музиканти з вищою музичною освітою та багатим досвідом роботи.
Караоке пісні, записані в нашій студії, відрізняються високою якістю і відповідають світовим стандартам.
У системах «Your Day» використовується тільки якісні, професійні караоке пісні російських, українських і зарубіжних виконавців з щомісячним оновленням бази.
Додатково надаються караоке пісні у форматі MIDI.
Професійне звучання досягнуто завдяки якісному обладнанню, а також використанню оригінальних аранжувань.
Karaoke Your Day - це якість, надійність, передові технології і більш досконалі функції.
Інтернет-магазин JBLShop.com.ua пропонує Вам звукове обладнання від лідера індустрії – концерну HARMAN International, а саме:
Професійне обладнання – AKG, BSS, DBX, JBL Professional, Crown Audio, Soundcraft, Lexicon;
Обладнання для дому – JBL, Harman/Kardon;
Автозвук – JBL, Harman/Kardon, Crown;
Мультимедіа – JBL, Harman/Kardon.
Компанії Your Day та JBLShop відкриті до співпраці та зацікавлені у розвитку дилерської мережі.
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АКРОПОЛІС
79018, м. Львів, вул Залізнична, 18
тел.: (032) 239-5484
факс: (032) 239-5455
E-mail: acropolis@mail.lviv.ua
Web-сайт: www.acropolis-music.com

Компанія „Акрополіс” на ринку музичних товарів з 1996 року. Своїм клієнтам пропонується повний спектр
музичних інструментів, величезний вибір комплектуючих до них, і, за традицією, найкращі аксесуари. Також,
на сьогоднішній день, ПВТП «Акрополіс» - являється найбільшим в Україні виробником: стійок, чохлів та
кофрів
На даний час, Акрополіс являється ексклюзивним представником наступних брендів:
Almansa, Antonio Sanchez, Prudencio Saez – класичні гітари іспанського виробництва найвищого рівня
Blackstar – нова зірка у світі лампового підсилення, створена колишніми розробниками Marshall
C.F.Martin – легендарні акустичні гітари і струни. Компанія, що зробила найбільший вклад у розвиток акустичної гітари
Eurofon – гітари, комбо, гармошки, струни, перкусія та аксесуари по дуже доступним цінам
Hohner – найпопулярніші в Україні гітари
Mayones – електро- та бас- гітари рівня Custom Shop. Усі гітари зроблені виключно вручну: найкращі породи дерева та найвідоміші звукознімачі
Medeli – недорогі цифрові клавішні інструменти та фортепіано
Meinl – світовий лідер з продажу перкусії, основний новатор у виробництві барабанних тарілок
Orange – всесвітньо відомі Британські підсилювачі
Rocktron – педалі ефектів, комбо та процесори із США
Saga – струнні і гітари для початківців
Також у нашому асортименті Ви знайдете:
Hohner –гармошки ,акордеони,аксесуари
Casio – світовий лідер з продажу цифрових фортепіано і клавішних музичних інструментів для домашнього
використання
Dunlop – мабуть, найвідоміші в світі педалі ефектів і аксесуари
Sonor – ударні установки з Німеччини, визнані багатьма світовими музикантами.
Vater – барабанні палички зроблені в США
Wittner – метрономи, камертони, каподастри і фурнітура для струнних з Німеччини
І звичайно ж, Savarez, La Bella, C.F.Martin, Dunlop, Carl Marin, GHS – найкращі струни завжди у нас на складі
Особливий партнер компанії Акрополіс: GEWA – європейський лідер на ринку музичних інструментів. Від
тепер кожен бажаючий може замовити будь-яку з 20 000 позицій в каталозі GEWA із Німеччини і отримати
її у найкоротші терміни.
Основні бренди GEWA, які у нас постійно в наявності:
Tenson – новий бестселер серед гітар початкового рівня;
VGS – новаторські гітари високого рівня;
DrumCraft – прогресивні барабанні установки нового покоління, переможець Red Dot Design Award 2010;
Roy Benson – духові інструменти німецької якості по доступним цінам
Rubner – контрабаси ручної роботи рівня High-End
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Алвісс
04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 16а, офіс 6
Тел.: (044) 599-6275
Факс: (044) 467-5126
E-mail: alviss@alviss.ua
Web-сайт: www.alviss.ua

Компанія Алвісс лідер в Україні з виробництва, проектування та продвжу сценічних конструкцій:
модульних мобільних сцен
сцен на базі автомобільних причепів
алюмінієвих та сталевих ферм
театральних декорацій
кейсів та приладів
силових бар’єрів
павільйонів
подіумів
шатрів
трибун
Компанія Алвісс також займається організацією та технічним супроводженням шоу-програм, концертів,
святкових заходів.
Ми пропонуємо тільки високоякісну продукцію, яка сертифікована згідно з чинним законодавством. Наші
технічні можливості та досвід дозволяють нам ефективно реалізовувати найскладніші проекти у всіх регіонах України
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АЛЕГРО-МЮЗІК
03065, м. Київ, бульв. І. Лепсе, 45
Тел.: (044) 537-1529, 599-1529, 592-7850, 592-7855
Факс: (044) 404-2612
E-mail: allegro@allegro.com.ua
Web-сайт: www.allegro.com.ua, www.musikant.ua, www.musikant.tv
Магазини музичних інструментів та обладнання «МУЗЫКАНТ»®:
03065, м. Київ, бульв. І. Лепсе, 45
тел.: (044) 537-1529, 592-7850, 599-1529
65007, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25, ТЦ «Новый Привоз», 4 пов.
тел.: (048) 702-0722, 239-2749
83082, м. Донецьк, вул. Артема, 143, ТЦ «Белый Лебедь», 1 пов.
тел.: (062) 345-8064, 348-4883

Продаж музичних інструментів та обладнання:
– музичні інструменти та аксесуари;
– обладнання для DJ;
– звукове і світлове обладнання для дискотек, ресторанів, музикантів та шоу-програм;
– витратні матеріали;
– обладнання для трансляції фонової музики (озвучення приміщень, салонів, супермаркетів, офісів
«під ключ»);
– відео проектори, екрани.
Оренда професійного звукового та світлового устаткування, музичні інструменти:
– комплексне технічне обслуговування рекламних акцій, презентацій, виставок.
Компанія «Алегро-Мюзік» ексклюзивний дистриб'ютор провідних світових виробників:
ANTONI (Англія), BESPECO (Італія), BLITZ (Китай), CARBONSTICK (Німеччина), CARLSBRO (Англія),
CHERRY (Китай), CORTEX (США), D'ANDREA (США), D’ORAZIO (Італія), EBS (Швеція), EKO (Італія), ENCORE
(Англія), ENO (Китай), FALCON (Англія), FARFISA (Італія), FEADOG (Ірландія), FERNANDES (Японія),
FL Studio (Бельгія), GALLI (Італія), GEMINI (США), GIG-FX (США), GUITAR-TECH & EAGLE MOUNTAIN (США),
HIWATT (Англія), HORA (Румунія), HORNBY (Англія), ICON (США), IKEY (США), JIMI HENDRIX (Німеччина),
LAG (Франція), MAGMA (Німеччина), MAXIMUM ACOUSTICS (Україна), MIDITECH (Німеччина), ODYSSEY (Англія), ORLA (Італія), PALMA (Англія), PEACE (Тайвань), PREMIER (Англія), UFIP (Італія), VARGAN (Україна),
YONIKA (Україна), ZALIZO (Україна).
Та офіційний дистриб'ютор:
KOOLLIGHT (Франція), STRUNAL (Чехія), Rock – атрибутика, Учбова література.
Компанія «Алегро-Мюзік» формує дилерську мережу.
Франчайзинг торговельної мережі МУЗЫКАНТ®.
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АУДІО МАСТЕР
03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова,
5, літ. Б, офіс 304
Тел: (044) 459-7090, 490-5174, 490-5175
Факс: (044) 241-0967
E-mail: sales@audiomaster.kiev.ua
Web-сайт: www.audiomaster.com.ua

Звукотехнічна інженерна компанія.
Продаж та дистриб’юція: Apart (Бельгія) – акустичні системи, підсилювачі та аксесуари для озвучення приміщень та відкритих майданчиків; SENNHEISER (Німеччина), NEUMANN (Німеччина) – мікрофони, навушники, безпровідні мікрофонні системи, конференц-системи; DIS (Данія) – конференц-системи, системи
голосування, обладнання для синхронного перекладу мов; LISTEN (США) – екскурсійні системи, обладнання для синхронного перекладу мов; SAMSON Audio (США) – прилади динамічної обробки звука, студійні
монітори, акустичні системи, мікрофони, мікшерні пульти, рекові стійки, аксесуари, K&M – стенди, штативи,
підставки та аксесуари.
Комутаційне та комунікаційне обладнання: BELDEN CDT (США), CORDIAL (Німеччина) – аудіо/відео кабельна
продукція для студійної та концертної роботи, радіо, телебачення, інсталяцій; AMPHENOL (Австралія), NEUTRIK (Швейцарія) - аудіо/відео роз’єми; MASTER TOOLS (Україна) – комутаційні системи та компоненти, рекове обладнання і аксесуари.
Проектування та установка звукотехнічного обладнання.
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Аудіо Сістемс
03113, м. Київ, Дружківська, 10
Тел.: (044) 491-4250
Тел.: (068) 123-1035
E-mail: bello@aranei.com
Web-сайт: www.saxophon.com.ua,
www.audiosystems.com.ua

Підприємство «Аудіо Сістемс» є ексклюзивним дистриб’ютором в Україні торговельних марок:
P.Mauriat – саксофони та труби професійного рівня.
Trevor James – широкий спектр духових інструментів для початківців та професіоналів.
LeBayle, Bari – мундштуки для дерев’яних духових інструментів.
Alexander – тростини для дерев’яних духових інструментів.
Bell’O – широкий спектр обладнання для домашніх кінотеатрів(стійки, тумби, крісла).
Zingali, ASW, BC Acoustique, Artcoustic – акустичні системи для кінотеатрів.
ESR-Round usor – дифузори-резонатори Гельмгольца .
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ГАЛО
03680, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, оф. 209
Тел.: (044) 502-4091
Факс: (044) 502-4091
E-mail: info@galo.com.ua
Web–сайт: www.galo.com.ua

Компанія ГАЛО займається поставкою, монтажем та обслуговуванням звукового, світлового та відео-обладнання для клубів, ресторанів, торгово-розважальних центрів, магазинів, спортивних та культових закладів, готелів, тощо.
Дистриб'ютори в Україні:
DASLIGHT (Франція) — контролери USB-DMX з 3D-візуалізацією. www.daslight.com.
HALO (КНР) – світлове обладнання для шоу-бізнесу: голови, сканери, заливки, лазери, дим-машини, відеоекрани; архітектурне та декоративне освітлення. www.halo.ua.
SHOWLINE (КНР) – світлодіодні модулі, труби, панелі, прожектори для інсталяцій в приміщеннях та зовні;
драйвери, контролери.
SUNLITE (Франція) - контролери USB-DMX з 3D-візуалізацією. www.nicolaudie.com.
W-DMX (Швеція) – обладнання для безпровідної передачі DMX сигналу (передавачі, приймачі, антени, кабелі, тощо). www.wirelessdmx.com.
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Джаз-клуб
03150, м. Київ, бул. Дружби Народів, 1
Тел: (044) 451-8615
Факс: (044) 522-8936
E-mail: info@jazzclub.com.ua
Web–сайт: www.jazzclub.com.ua
Фірмові магазини YAMAHA:
м. Київ, бул. Дружби Народів, 1
Телефон: (044) 451-8615. Факс: (044) 522-8936
м. Київ, вул. Червоноармійська, 86
Телефон: (044) 501-9438. Факс: (044) 289-9637

Компанія "Джаз-клуб" 20 років працює на ринку му- гітарні педалі ефектів ARION;
зичних інструментів, звукового і світлового облад- гітарні підсилювачі KUSTOM;
клавішні синтезатори, тони-генератори, секвенсори
нання України.
YAMAHA;
Офіційний представник корпорації YAMAHA в Україні. процесори обробки звуку та цифрові мікшерні консолі YAMAHA;
Дистриб’ютор продукції компаній AMC, American DJ, тарілки до ударних інструментів ISTANBUL, STAGG;
Audio-Technica, AMPHENOL, BOESENDORFER, ERNIE звукопідсилююче обладнання YAMAHA, PEECKER
BALL, EICOSHA, ISTANBUL, KUSTOM, KLOTZ, AVID (M- SOUND, AMERICAN AUDIO, AMC, JDM;
AUDIO), MUSIC MAN, PEECKER SOUND, PETROF, аудіо і MIDI інтерфейси, MIDI клавіатури M-Audio,
RHODES, RMV, STEINBERG, STAGG, TANGLEWOOD, AVID;
мікрофони дротові та бездротові Audio-Technica, JTS,
JDM, JTS, XTE, WELTMEISTER.
STAGG, M-Audio,
кабельну продукцію KLOTZ, STAGG, American Audio;
Пропонуємо в роздріб і оптом:
роялі і піаніно YAMAHA, BOESENDORFER, PETROF; світлове обладнання AMERICAN DJ,
акустичні й електрогітари YAMAHA, STAGG, MUSIC рідини для дим-машин SFAT, AMERICAN DJ;
електролампи OSRAM;
MAN, TANGLEWOOD;
ударні інструменти та перкусійні інструменти струни гітарні ERNIE BALL, YAMAHA;
кабелі KLOTZ;
YAMAHA, STAGG;
акордеони та баяни WELTMEISTER;
концертну перкусію YAMAHA;
дерев'яні і мідні духові інструменти YAMAHA, STAGG; програмне забезпечення STEINBERG, AVID;
з’єднувачі AMPHENOL.
електронні піано YAMAHA, RHODES;
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Емітер-С
65036, м. Одеса, вул. Кордонна, 1
Тел.: (0482) 376-122
Факс: (0482) 376-122
E-mail: info@emiter-s.com
Web–сайт: http://emiter-s.com

Компанія "Емітер-С" працює на ринку професійного сценічного обладнання більше 19-ти років і є ексклюзивним офіційним дистриб'ютором таких торгівельних марок:
TVS - Лазерні установки
Професійні установки високої потужності, які використовуються на великих сценах.
DISCO EFFECT – Генератори снігу, мильних бульбашок, піни, конфетті-машини, витратні матеріали
NEW LIGHT – Світлове обладнання вищого класу
NGS – Високоякісні акустичні системи
KAIFAT – Високоякісна кабельна продукція, різні види стійок для світлового і акустичного обладнання
YOUNASI (300С ™) – Трансляційне обладнання, професійні підсилювачі
Вся вищевказана продукція успішно реалізується в США, а також в багатьох країнах Європи та СНД.
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ЗІНТЕКО
01023, м. Київ, вул. Володимирська, 71
Тел.: (044) 278-7760
(044) 278-2188
Факс: (044) 278-7674
E-mail: studio@zinteco.com
Web-сайт: www.zinteco.com.ua

Основні напрямки діяльності:
– продаж професійного звукового та світлового обладнання, програмного забезпечення обробки та
управління звуком та світлом,
– проектування та візуалізація світлових рішень;
– рішення акустичних задач, акустичні розрахунки та вимірювання, електроакустична експертиза та консультації. Поєднання творчої складової звуку із досконалим та сучасним технологічним рішенням;
– інжиніринг, сучасні технології освітлення та управління ТВ-cтудій;
– проектні будівельні роботи, ліцензія № ЛВ 195070;
– електровимірювальна лабораторія; розробка систем озвучення приміщень та відкритих майданчиків;
– сценічні конструкції довільних конфігурацій, алюмінієві сцени, підвіси, подіуми, барикади.
Фірми: ADB, ARRI, AUDIX, CAMCO, CLAY PAKY, CREST AUDIO Inc., DIS, DW, EAW, ETC, DIGIGRAM, LA AUDIO,
LAYHER, LTM, GRIVEN, LINK Srl, NEXO, PROLYTE PRODUCTS, ROSCO, COMPULITE, SPOTLIGHT, VARI*LITE,
VESTAX, XTA ELECTRONICS, BUHNENBAU SCHNAKENBERG.
– консультації, навчання, сервіс та ремонт світлового та звукового обладнання;
– технічний дизайн та технологічні рішення творчих задач;
– оренда світлового обладнання для шоу, кіно та телебачення;
– оренда акустичних систем, лінійних масивів. Обладнання для обробки та управління звуком;
– сцени та металоконструкції LAYHER та Plettac в довільних конфігураціях;
– оренда спеціального обладнання для проведення акцій (дизель генератори, барикади тощо) ;
– постійно діючий виставково-консультаційний зал по вул. Володимирській, 71;
– кваліфікований технічний персонал.

32

Учасники виставки

ІНДІГО МЮЗІК
49070, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна
Леніна, 10
Тел.: (0562) 340-741
Факс: (0562) 340-107
E-mail: music@indigo.dp.ua
Web-сайт: www.indigo-music.com.ua

Компанія «Індіго Мюзік» була створена в 1995 році. Зараз вона є одним з провідних українських операторів на ринку професійного звуку і світла, музичних інструментів і устаткування.
Тактика і стратегія роботи компанії тримається на трьох китах:
– дистриб’юція;
– роздрібна торгівельна мережа;
– проектна робота.
Ми є офіційним дистриб'ютором більш ніж 20 світових брендів. Нашими основними правилами є просування
на українському ринку найпередовіших технологій з одного боку і надання нашим партнерам (регіональним
дилерам) найпривабливіших умов співпраці — з іншою. Формуючи свою роздрібну торгівельну мережу, ми
націлені на максимальне задоволення споживчого попиту. У наших магазинах завжди можна підібрати музичний інструмент, професійне світлове і звукове устаткування, скориставшись рекомендаціями професіоналів.
Проектна робота крок за кроком сформувала імідж нашої фірми як високопрофесійної звуко- і світло-інженерної компанії. 18 грудня 2003 року ми отримали ліцензію державного комітету з будівництва і архітектури
на проектування і монтаж всіх можливих інженерних мереж. Чіткість стратегії, тактики і ряд безперечних
переваг — це складові успішного розвитку нашої компанії.
Область нашої компетенції дуже широка: ми займаємося комплектацією музичних колективів, оркестрів, театрів, студій звукозапису; обладнали «під ключ» радіостанції, кінотеатри, концертні зали, нічні клуби, ресторани; проектуємо і реалізуємо системи розподіленого озвучування і сповіщення в крупних торгівельних
центрах, стадіонах, готельних комплексах;
реалізуємо комплексні проекти по динамічному керованому освітленню; одним з пріоритетних напрямів є
реалізація проектів по системах синхронного перекладу, електронному голосуванні і конференц-зв'язку;
ми досить активний працюємо на ринку Hi- , де будуємо системи «Multi Room» і «Розумний будинок», продаємо аудіофільні стерео системи і проектуємо домашні кінотеатри.
Крім того, ми є офіційним дистриб'ютором Sennheiser Electronic, тому успішно освоюємо такі напрями, як:
авіаційне аудіо устаткування (гарнітури для екіпажа і пасажирів); аудіологія (індивідуальне звукове устаткування для людей з частковою втратою слуху); інформаційні аудіо системи (системи Guide Port і Tour
Guide).
З року в рік ми динамічно розвиваємося і підтверджуємо свою репутацію лідера, надаючи нашим замовникам і партнерам професійні послуги. Ми не займаємося продажами коробочок, кожен замовник для
нас — ексклюзивний, кожен проект — поле для творчості і втілення найамбітніших задумів.
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Камертон
83001, м. Донецьк, пр. Ілліча, 2а
Тел: (062) 381-0423, (062) 305-2799
Факс: (062) 381-0634
E-mail: kamerton@ivc.com.ua
Web–сайт: www.kamerton.dn.ua

Компанія «Камертон» працює на ринку музичного устаткування вже більше 20 років. У широкому асортименті
присутнє устаткування від всесвітньо відомих виробників: гітари, гітарне устаткування, підсилювальна апаратура, освітлювальна апаратура, музична апаратура, електро-акустичне устаткування, Pro audio
(комп’ютерне устаткування – аудіо/міді/usb інтерфейси, звукові карти/плат тощо).
Компанія «Камертон» формує дилерську мережу і відкрита до співпраці із зацікавленими партнерами.
Компанія «Камертон» активно бере участь у різних виставках і презентаціях, присвячених новим досягненням у галузі музичної апаратури і обробку звуку. Також ми підтримаємо багаточисленні цікаві події у Донецьку
та інших містах.
Ми пропонуємо професійне устаткування для концертних звукотехнічних комплексів, театрів і кінотеатрів,
ресторанів і дискотек, конференц-зал, радіо і телебачення, студій звукозапису, торгівельних установ і готелів, спортивних споруд, парків і атракціонів, вокзалів і аеропортів, виставкових комплексів і культових
споруд, транспорту та мультимедіа…
Наші професійні співробітники-консультанти готові дати вичерпні відповіді на найрізноманітніши запитання,
що стосуються всіх аспектів вибору музичних інструментів і устаткування. Ми допоможемо Вам з будь-яким
Вашим проектом або самі розробимо і втілимо у життя будь-який проект по інсталяції звуку, світла і т.д. –
від невеликого кафе чи дискотеки до басейну, кінотеатру або величезного стадіону. Наш сервісний центр
здійснює авторизоване сервісне обслуговування придбаних товарів
Час роботи: Пн – Нд з 9.00 до 19.00
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Комора
03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 3, оф. 133;
Салон "Роялі та піаніно "
Тел./Факс: (044) 496-3506, 496-3507
Магазин "Музичні інструменти"
Тел./Факс: (044) 496-3508, 496-3509
Магазин "Професійне звукове обладнання"
Тел./Факс: (044) 496-3510, 496-3511
E-mail: info@komora.com
Web–сайт: www.komora.com
Рік заснування: 1992. Види діяльності:
дистрибуція, продаж, інсталяції,
оренда, сервіс, озвучування, звукозапис.
Професійне звукове обладнання:
Harman Pro Group:
– AKG (Австрія): мікрофони, навушники, радіосистеми, конференц обладнання, аксесуари
– BSS (Великобританія) – прилади
динамічної обробки, процесори та
розподільчі системи
– Crown (США): підсилювачі потужності
– DBX (США): прилади обробки звуку,
цифрові системні контролери, еквалайзери, прилади подавлення зворотного зв’язку
– JBL Professional (США): концертні та
інсталяційні акустичні системи, студійні монітори
– Lexicon (США): процесори ефектів
– Soundcraft (Великобританія): мікшерні пульти
– Studer (Швейцарія): мікшерні
пульти, багатоканальні магнітофони,
телефонні гібриди, роутери
– Tascam (Японія): магнітофони, MiniDisk та CD рекордери і програвачі
– Telecor (Канада): конференц-системи, системи синхронного перекладу, охоронні системи

– Van Damme Cable (Англія, експлуатаційний режим від -30 С° до +80 С°,
безкиснева мідь): кабелі, роз’єми, комутаційне обладнання
– Whirlwind (США): кабелі, роз’єми,
комутаційне обладнання
Проектування, акустичний дизайн
приміщень (комп'ютерне моделювання та оптимізація), монтаж, пусконалагоджувальні роботи, підготовка
персоналу, гарантійне та післягарантійне обслуговування
Музичні інструменти і аксесуари:
дерев’яні духові: Amati, Armstrong,
Bu et, Emerson, Gemeinhardt, Howarth
of London, Leblanc, Loree, Marigaux,
Muramatsu,
Puchner,
Sankyo,
Schreiber, Selmer, Vandoren;
мідні духові: Alexander, Amati, Bach,
Benge, Besson, Conn, Holton, H.Hoyer,
King, Schilke Schmid, Shires ;
струнні: Cremona-Strunal, Dorfler,
M. Rodriguez, Pirastro, Rubner,
Thomastik, Wolf;
арфи: Lyon & Healy, Salvi;
ударні: Ludwig, Premier;
клавішні: Lindholm, Neupert, Pigini,
Sassmann, Scandalli, Weltmeister;
органи: Allen, H. Willis, Viscount;
– тростини, мундштуки, струни,
смички, каніфолі, футляри, …
Роялі та піаніно:

– Steinway & Sons (Німеччина), Boston
– designed by Steinway & Sons,
Essex – designed by Steinway & Sons.
Гарантія 5 років.
Оренда роялів Steinway & Sons.
Гарантійне та післягарантійне обслуговування здійснюється сертифікованими фабрикою "Стейнвей" у
Гамбурзі фахівцями.
Спецобладнання:
Wenger (США): універсальна мобільна
сцена ShowMobile, подіуми, станки,
стільці, пульти, акустичні панелі для
студій і залів
Концертний звукотехнічний комплекс
(озвучування концертів, фестивалів,
видовищних заходів, урочистостей)
– акустичні ситеми JBL Professional:
VerTec, VRX, SRX, Sound Power Tour,
EON
– підсилювачі Crown I-Tech, CTS, JBL
MPA
– мікшерні пульти Soundcraft: Vi4,
Series Five-56, GB8-40, GB4-24
– процесори BSS FDS-366T, DBX
DriveRack
Професійні студії звукозапису (аналогова, цифрова, міді):
– багатоканальний звукозапис концертів, фестивалів, колективів та виконавців у галузі академічної,
джазової, популярної та рок – музики
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Конкорд АРІС-РЕК
03115, м. Київ, вул. Львівська, 1, оф. 109
Тел.: (044) 452-5505
Факс: (044) 452-1720
Е-mail: info@concord-ar.com
Web-сайт: www.concord-ar.com

Група компаній «Конкорд АРІС-РЕК» - лідери індустрії ринку професійного аудіо в Росії та Україні, що володіють величезним досвідом виробництва, дистриб’юції, проектування та інсталяції професійних аудіосистем і світлодіодного освітлення.
Група компаній «Конкорд АРІС-РЕК» - розробник і системний інтегратор готових рішень "під ключ" з оснащення звуковим обладнанням об'єктів будь-якого ступеню складності.
Ми пропонуємо максимально прості в експлуатації, функціонально гнучкі та інтуїтивно зрозумілі системи управління звуком на базі продукції американської компанії Biamp Systems, сертифікованої за стандартом Еn
54, ексклюзивним дистриб'ютором якої на території України є наша компанія.
Також група компаній «Конкорд АРІС-РЕК» є бізнес-партнером провідного світового виробника звукового устаткування d&b audiotechnik (Німеччина).
Новітня продукція, яку ми пропонуємо на ринку України - вуличний світлодіодний світильник «Альтаїр» українського виробника - «Радіо-Електронної Компанії». Світильник розроблений з урахуванням прийнятих в
Європейському Співтоваристві технічних стандартів і свіжих тенденцій світлотехніки (яскраві світлодіоди
Cree, Pb-free припої і т.д.). У цьому році світлодіодні світильники Altair отримали європейську сертифікацію.
Ми зацікавлені в тому, щоб встановлені нами системи працювали надійно, якість звуку та світла була відмінною, а Ваші витрати при цьому - мінімальні!

36

Учасники виставки

ЛАЙТЕК
65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 13, оф. 205
Тел.: (048) 760-1070
Факс: (0482) 492-353
(048) 743-0440 (відділ прокату)
E-mail: office@lightek.net
Web-сайт: www.lightek.net

м. Чернівці
Тел.: (050) 512-8687

01011, м. Київ, вул. Рибальська, 2, оф. 205
Тел.: (044) 592-1224
(067) 518-4820
E-mail: office-kiev@lightek.net

м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 81,
маг. «Шоутехніка»
Тел.: (067) 614-6316

м. Сімферополь, вул. Севастопольська,
8, оф. 137
Тел.: (067) 650-3836

Компанія «Лайтек» працює на ринку професійного обладнання для шоу-бізнесу з 1996 року і має дилерську
мережу, яка постійно розвивається в усіх регіонах України.
Ми пропонуємо комплексні рішення «під ключ», реалізація яких здійснюється висококваліфікованими спеціалістами нашої компанії. Ми здійснюємо увесь комплекс послуг: від проектування і трьохмірного моделювання до монтажу, інсталяції, сервісного обслуговування та навчання персоналу.
Компанія «Лайтек» ексклюзивно представляє в Україні: COEMAR, D.T.S., ZERO 88, DESISTI,
CKC LIGHTING, NIGHT SUN, D&B AUDIOTECHNIK,FUNCTION ONE, McCAULEY SOUND,
DB TECHNOLOGIES, POWERSOFT, XTA ELECTRONICS, AVIOM, XILICA, FBT,
UNIVERSAL-EFFECTS, SCHULZ KABEL, SALUTE, CHAIN MASTER, EUROTRUSS, BBH.
«Лайтек» є офіційним дистриб'ютором в Україні: AMERICAN AUDIO, ADAM HALL, OSRAM, GENERAL
ELECTRIC, SPOTLIGHT, MAGIC EFFECTS, PIONEER DJ, PHILIPS, SANYO, BOSCH, PHILIPS,
VARI-LITE, MA LIGHTING.
У 2007 року ми створили новий напрямок – обладнання для студій, кіно- та телеіндустрії. Ми пропонуємо
обладнання відомих світових виробників, проектування, інсталяцію та сервісне обслуговування.
У цьому напрямку «Лайтек» ексклюзивно представляє в Україні: DESISTI, SPOTLIGHT, ZAXCOM, PINANSON, AUDIO LTD., AVIOM.
Офіційно представляє: AUDIO DEVELOPMENTS, PSC, COUNTRYMAN, LECTROSONICS, SCHOEPS,
RYCOTE, PHONAK, VDB, HOLOPHONE, OSRAM.
Також ми пропонуємо крісла для театрів, кінотеатрів, конференц-залів та стадіонів виробників Іспанії (Ezcaray) та Азії (Ligiang).
Відділ прокату пропонує:
– комплексне обслуговування концертно-видовищних заходів: сцена, звук, світло, відеопроектори,
спеціальні ефекти;
– широкий асортимент обладнання для кіноіндустрії та телебачення, студійного та позастудійного звукозапису (на будь-який термін).
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МУЗИЧНА УКРАЇНА, ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО
01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 32 а
Тел.: (044) 235-1108, (050) 805-5764
Факс: (044) 278-8200
E-mail: danmus@yandex.ru,
muzychnaukraina@yandex.ru

«Музична Україна» – державне спеціалізоване видавництво. Засноване у Києві 1966 р. на базі музичних
редакцій видавництв «Мистецтво», «Радянська школа» та редакції українського відділення видавництва
«Советский композитор».
Видавництво створено з метою задоволення попиту організацій, художніх колективів, навчальних закладів,
творчих спілок, різних категорій населення на нотну, музикознавчу літературу та іншу друковану продукцію,
періодичні та неперіодичні видання; розвитку і пропаганди національної української музичної культури,
популяризації кращих музичних творів зарубіжних авторів; організації та участі у проведенні різних музичних фестивалів, конкурсів, виставок-ярмарок тощо; сприяє духовному відродженню народу України.
Видає ноти: музичний фольклор, вокальну, вокально-симфонічну та симфонічну (партитури та клавіри),
камерно-інструментальну, сценічну музику, музику для дітей, твори для клавішних, струнних, духових, ударних інструментів, навчальні посібники; книги: наукову, науково-популярну, довідкову, методичну, дитячу,
художню, мемуарну, учбову літературу.
За час існування видавництво випустило понад 5500 книжкових і нотних видань.
Видавництво випускає у світ книжки за державною програмою «Українська книга», на замовлення приватних осіб та організацій, а також книжкову і нотну продукцію власним коштом для реалізації через торгівельну мережу.
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НАШ ЧЕЛОВЕК студія творчих ідей
65029, м. Одеса, вул. Дюківська, 14 оф. 3
Тел.: (048) 743-3732, (048) 799-0643 ,
(050) 503-2438, (098) 531-5858
Факс: (048) 232-5343
E-mail: nash_chelovek@mail.css.od.ua
dmodessa@inbox.ru
big-zakaz@mail.ru
Web–сайт: www.big-pro.com
www.nash-chelovek.com

Студія творчих ідей «НАШ ЧЕЛОВЕК» пропонує до Вашої уваги ТОПОВУ підборку світлового та звукового обладнання під європейською торгівельною маркою BIG.
Цього року виповнюється 6 років з початку імпортування товарів BIG в Україну. За цей час, завдяки надійності і використанню сучасних високих технологій, а також професійній роботі персоналу і постійному контролю якості на всіх етапах бізнес-процесу, товари BIG змогли зайняти рівне місце серед таких торгівельних
марок як YAMAHA, BEHRINGER, СELESTION, PAUDIO, ROBE, та досягти визнання і довіри серед покупців і
партнерів студії творчих ідей «НАШ ЧЕЛОВЕК».
Асортимент товарів BIG і послуг студії творчих ідей «НАШ ЧЕЛОВЕК» дозволив зайняти всю нішу шоу-бізнесу та надати товари для будь-якого клієнта: від невеликого танцювального майданчика до мегапроектів
світового масштабу.
BIG – це:
• професійне звукове обладнання: акустичні системи (активні та пасивні), діджейське обладнання, мікшерні пульти, мікшерні пульти з підсилювачем, підсилювачі, обладнання для обробки звука, динамічні
голівки, мікрофони
• професійне світлове обладнання для шоу-бізнеса: голови, сканери, динамічні світлові пристрої, стробоскопи, спеціальні ефекти, лазерні системи, статичні світлові пристрої і прожектори, світлодіодні
пристрої, лампи, аксесуари і розхідні матеріали;
• обладнання для систем трансляції та оповіщення;
• стійки і чохли для світлового та звукового обладнання;
• кабелі та конектори.
• і багато інших товарів для шоу-індустрії
Чудова якість, реальна ціна, повна технічна, рекламна та сервісна підтримка, постійна турбота про
клієнта – це те, що Ви отримаєте з кожним товаром компанії BIG.
У важкій економічній ситуації, що склалася на території України, ми пропонуємо вигідні умови для роздрібних клієнтів і регіональних представників і завжди готові піти на зустріч Вашим побажанням.
Студія творчих ідей «НАШ ЧЕЛОВЕК» збільшує дилерську мережу.
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ОХРИТКОВ В.М., СПД
08298, Київська обл., с.м.т. Коцюбинське,
вул. Жовтнева, 70
Тел.: (04497) 71-902
з Києва (04597) 71-902
(066) 780-2801

Конструювання, виготовлення, реставрація, ремонт та налагодження всіх видів ударних інструментів.
Багаторічний досвід роботи.
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РЕАЛ МЮЗІК
03186, м. Київ, Чоколівський бульвар, 13
Тел: (044) 245-8780
Факс: (044) 245-8866
65020, м. Одеса, вул. Л. Толстого, 17
Тел: (0482) 347-382
Факс: (048) 726-5973
83000, м. Донецьк, вул. Ілліча, 7
Тел: (062) 335-5211
Факс: (062) 304-9249
E-mail: real@realmusic.ua
Web-сайт: www.realmusic.ua

Компанія „РЕАЛМЮЗІК” – провідний дистриб’ютор всесвітньо відомих виробників професійного звукового,
світлотехнічного обладнання та музичних інструментів.
Напрямки нашої діяльності:
– продаж професійних музичних інструментів, звукового та світлового обладнання;
– продаж та комплектація обладнання для студій звукозапису та радіомовлення;
– здійснення повного спектру послуг з інсталяції та системної інтеграції в області шоу-бізнесу, проектування і дизайну звукових та світлових систем для театрів, нічних клубів, дискотек, ресторанів тощо.
На території України ми ексклюзивно представляємо всесвітньо відомі торгові марки за наступними напрямками:
• Звукове обладнання (Allen&Heath, Aphex systems, ART, Beyerdynamic, Denon PRO, DiGiCo, DPA,
Drawmer, Dynaudio acoustics, EGOSYS, Furman, HK Audio, Klotz, Magix, Marantz, Marshal Electronics,
Meyer Sound, Microtech Ge el, Mipro, Neutrik, NTI, Phonic, Prism Sound, QSC, RME, Sonic Core, Soundeld, SPL, t.c.electronic, Tannoy, Titanex, Turbosound, Blue Microphones, MXL)
• Світлове обладнання (Acme, ETC, Teclumen, Robe, Clay Paky, Martin)
• DJ-обладнання (Allen&Heath Xone, Denon DJ, Reloop, Vestax, Magma)
• Музичні інструменти (Ahead, Albert Weber, Alvarez, Ampeg, Aria, August Forester, Avallon Design, Nord,
Crate, Eden, Electro-Harmonix, Elixir, Gato, Hardcase, Hammond, Julius Bluthner, Jim Dunlop, Kurzweil,
Morley, Paiste, Parker, Pearl, Radial, Randall, Savarez, Studiologic FATAR, Suzuki, Vater Percussion, Washburn, Zoom, Jay Turser, Orange, Lakeland)
• Сценічне обладнання (Chain Master, Sixtema)
• Акустичні матеріали (Tecsound, Microsorber, Topakustik)
• Відео та кінопроекційне обладнання (Dolby, Doremi, Ernemann, Kinoton, Nec, XpanD, Strong, MDI,
Eyes3Shut, Panavision3D)
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СПІЛКА ЗВУКОРЕЖИСЕРІВ УКРАЇНИ
01004, м. Київ, вул.Пушкінська, 32
Тел.: (044) 227-1140
Факс: (044) 227-2182
Web-сайт: www.szu.org.ua

До складу засновників та керівних органів Спілки входять провідні фахівці галузі – звукорежисери, які протягом багатьох років творчо співпрацюють з найвідомішими українськими музичними колективами та солістами, а також з перспективною молоддю.
Зокрема, переважно членами Спілки створено фонотеку - «золотий фонд» Українського радіо, здійснено
безліч студійних записів видатних майстрів сцени, які підтримують образ «співучої України» далеко за її межами.
Не менш значним є внесок членів Спілки в успіх «живих» виступів кращих вітчизняних виконавців на концертних та фестивальних майданчиках країни та всього світу.
Спілка проводить низку практично-навчальних семінарів для звукорежисерів з різних напрямків професійної діяльності.
Члени Спілки активно підтримують просвітницькі, благодійні та дитячі мистецькі проекти.
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ТРЕМБІТА
79035, м. Львів, вул. Пасічна, 129
Тел.: (032) 270-9100
Факс: (032) 270-9113
E-mail: trembita@mail.lviv.ua
Web-сайт: trembita.lviv.ua

Підприємство «Трембіта» виготовляє музичні інструменти для професіоналів, аматорів, викладачів, учнів та
студентів.
У 1999 році продукції нашого підприємства була присвоєна Платинова Зірка Якості у Мадриді. Наша продукція визнана найбільш конкурентноспроможньою на території України. Більш як 50-річний досвід у створенні музичних інструментів зробили ім’я «Трембіти» синонімом високої якості в музичній індустрії.
АТ «Требіта», застосовуючи новітні технології, змогла надати масовому споживачу ряд можливостей, доступних раніше у значно дорожчих інструментах. Фактично, підприємство прагне встановити нові стандарти звучання та співвідношення ціни, можливість отримання інструменту як для масового, так і для
індивідуального використання.
1999 року Акціонерним товариством було започатковано конкурс молодих виконавців гітаристів та бандуристів серед музичних шкіл і музичних колективів Львова і Львівської обл. З того ж року «Трембіта» входить
у склад фундації «Бандура» у м. Торонто, Канада. Постійно покращується дизайн і якість продукції, що виготовляється. У виробництві застосовуються комплектуючі до гітар провідних фірм «Д’Apolo» – США, «Струнал», «ЕЛО» – Чехія, «Parts» – Корея. У виробництві використовується деревина з західних регіонів України,
а також «акажу», «палісандр», «лігнамон» з Гвінеї-Бісау, В’єтнаму, Індії, Чехії.
Продукція «Трембіти» удостоєна наступних нагород та призів:
• 1998 року присвоєно платинову зірку якості у Мадриді, Іспанія.
• 2001 року – міжнародний приз «Prestige any Quality-2001» у Парижі.
• 2002 року – міжнародний приз у США «QualitySummit 2002».
• 2004 року – міжнародний приз в Італії «За якість».
Найкращі породи деревини: резонансна ялина, явір, клен, макогоні ебоні; нові революційні види дизайну,
досвід та висока кваліфікація працівників – все це дозволяє нам сьогодні надати споживачеві якісний
та надійний інструмент, котрий може принести лише задоволення. Асортимент продукції постійно
розширюється і завдяки широкій кольоровій гамі покриття задовольняє запити найвибагливіших покупців.
Гітари зі Львова систематично представляються на виставках у Польщі, Чехії, Росії та на «Українському
музичному ярмарку у Києві.
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Умка-1
04080, м. Київ, вул. Юрківська, 37, к. 3
Тел.: (044) 451-7530, 417-7575
Факс: (044) 417-7544
E-mail: ymka_@voliacable.com
Web-сайт: umka1.kiev.ua

Продаж фурнітури для виробництва жорстких кофрів та кейсів. Консультаціі по виробництву.
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Форте Блюз
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Я. Самарського, 12/7
Тел.: (0562) 362-822, 372-8525, 789-1771
Факс: (056) 372-8522
E-mail: info@f-blues.dp.ua
Web–сайт: www.forte-blues.dp.ua

– професійне звукове та світлове об- фетті, серпантин, рідини для піно геладнання:
нераторів.
Milos (Чехія) – сценічні ферми, сцеAnolis (Чехія) – світлодіодні модулі, нічні системи дахів з оснащенням,
архітектурна та інтер’єрна світлова сценічні платформи та подіуми.
техніка.
Neutrik (Швейцарія) – високоякісні
Arkaos (Бельгія) – програмне забез- коннектори та системи підключення.
печення та управління світлодіод- Osram (Німеччина) – лампи, світлоними модулями, медіа сервери.
діодні модулі й системи освітлення.
Artecta (Нідерланди) – архітектурна ProLED MBN (Німеччина) – світлота інтер’єрна світлова техніка.
діодні модулі й системи освітлення,
DAP audio (Нідерланди) – професійні дімери, контролери систем освітакустичні системи, конференцсис- лення світлодіодними модулями.
теми, мікшери, мікрофони, CD та Panasonic (Японія) – навушники,
DVD програвачі, підсилювачі потуж- плазмові телевізори, домашні кіноності, рекові кейси, стійки, кабельна театри, мікрофони.
продукція.
Philips (Нідерланди) – лампи, світDMT (Нідерланди) – світлодіодні LED лодіодні модулі й системи освітекрани, проектори, медіа спінери, лення.
кабельна продукція.
ROBE (Чехія) – професійне світлове
General Electric (США) – лампи та обладнання, системи управління.
системи освітлення.
ShowFX (Нідерланди) – конфетті маHicon (Німеччина) – високоякісні шини, генератори СО2, конфетті,
коннектори та системі сполучення. серпантин, генератори вогню.
Kling&Freitag (Німеччина) – профе- Showtec (Нідерланди) – Світлові
сійні акустичні системи класу «HI- ефекти, театральні прожектори, світEND»,
коаксіальні
монітори, лодіодне освітлення LED, лазери, гепроцесори, підсилювачі потужності. нератори диму, снігу, мильних
LAB.Gruppen (Швеція) – професіо- бульбашок та аксесуари до них,
нальні підсилювачі потужності для стробоскопи, контролери.
Sommer Cable (Німеччина) – каакустичних систем.
MagicFX (Нідерланди) – конфетті ма- бельна продукція класу «HI-END» для
шини, генератори СО2, конфетті, аудіо-, відео- та телерадіомовлення,
серпантин, генератори вогню.
цифрові лінії передачі даних, сценічні
MBN (Німеччина) – піно- та снігоге- бокссистеми, оптичні, коаксіальні та
нератори, конфетті машини, кон- триаксіальні кабелі, мультикори.

Technics (Японія) – професійне DJобладнання, навушники, програвачі
вінілів.
Tuchler (Данія) – професійне покриття для підлог, проекційні екрани,
куліси та матеріали для декорацій,
спеціальні рідини для обробки всіх
видів матеріалів проти займання та
надання матеріалам вогнестійких
властивостей.
– музичні інструменти та аксесуари
до них:
B&S (Німеччина) – професійні духові музичні інструменти.
Hans Hoyer (Німеччина) – професійні
валторни.
Eastman (США) – акустичні та електроакустичні гітари ручного виробництва.
Paco Castillo (Іспанія) – класичні гітари та гітари фламенко ручного виробництва.
Symrna Cymbals (Туреччина) – тарілки ручного виробництва для ударних інструментів.
Jinbao Musical Instruments (Китай) –
ударні та перкусійні інструменти,
акустичні й електрогітари, струнні,
духові інструменти та аксесуари
(тростини, мундштуки і т. д.)
MES Drums (Китай) – професійні
ударні та перкусійні інструменти.
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АРТ-Р
65009, м. Одеса, пр-т Адміральський, 16, оф. 1
Телефон: 048 7771481
Факс: 048 7771482
E-mail: odessa@artr.com.ua,
Web-сайт: www.artr.com.ua

Світло, звук, сцена, лазерні шоу-системи, спец
ефекти (сніг, піна, імітація вогню, туман, низький
дим, конфетті і т.п.), алюмінієві конструкції, професійні піднімальні системи, DJ-обладнання, системи
озвучування і сповіщення: для торгівельно-розважальних комплексів, нічних клубів, дискотек, театрів, концертних залів, караоке-системи.
Основні напрямки діяльності :
– продаж;
– прокат (комплексне технічне обслуговування масових видовищних та театралізованих заходів, рекламних акцій, телевізійних програм);
– гарантійне обслуговування;
– налагоджений оперативний сервіс;
– дизайн, проектування, інсталяція “під ключ”;
– пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу;
– постійна технічна підтримка та консультації;
– спеціальні матеріали для оформлення інтер'єрів.
Дистриб’ютор:
SGM (Італія – 31 років на міжнародному ринку) –
світлове обладнання
LDR (Італія –13років на міжнародному ринку) – театральні прожектори
PSL (Італія – 21 років на міжнародному ринку) – театральні прожектори
ROBE (Чехія – 17 років на міжнародному ринку) –
світлове обладнання
OHM (Англія – 36 рік на міжнародному ринку) – звукове обладнання
L-ACOUSTICS (Франція – 25 років на міжнародному
ринку) – звукове обладнання
VERLINDE/STAGEMAKER LINE (Франція – 140
років на міжнародному ринку) – професійні піднімальні системи
ANTARI (Тайвань –16 років на міжнародному ринку)
– спец ефекти
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YONGFA (НРК – 16 років на міжнародному ринку) лампи спеціального призначення
XENPOW (Тайвань) – лампи спеціального призначення
PIONEER PRO (Японія –16 років на міжнародному
ринку) – обладнання для ді-джеїв
TECHNICS (Японія – 60 років на міжнародному
ринку) – обладнання для ді-джеїв
ORTOFON (Данія - 91 років на міжнародному ринку)
– звукознімаючі картриджі з голками
STANTON (США – 64 років на міжнародному ринку)
– обладнання для ді-джеїв
UDG (Нідерланди – 11 років на міжнародному
ринку) – аксесуари для ді-джеїв
CR-TEC (НРК – 8 роки на міжнародному ринку) –
лазерні системи
KABUKI (Канада – 21 років на міжнародному ринку)
– конфетті та серпантин
SELECON (Нова Зеландія – 24 рік на міжнародному
ринку) – світлове обладнання, театральні прожектори
PANI (Австрія – 80 років на міжнародному ринку) –
проекційне та сценічне обладнання
ETC (США – 36 років на міжнародному ринку) – світлове обладнання, театральні прожектори, архітектурне освітлення
ROBERT JULIAT (Франція – понад 100 років на
міжнародному ринку) – сценічне обладнання
FBT ( Iталiя ) – звукове обладнання
MBN ( Нiмеччiна) – пiна- та снiго-машини
SANYO ( Японія ) – вiдеопроектори
MILOS (Чехія ) – сценічні конструкції
TBF (Нiмеччiна) – піротехнічні ефекти
Висококласний технічний персонал, багатий досвід
компанії й індивідуальний підхід до кожного нового
проекту дозволяють досягти найвищих результатів.
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«24» Телеканал новин
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 61/11, оф. 50
Тел.: (044) 390-5077
Web-сайт: www.24tv.ua

Телеканал новин «24» – це перший український цілодобовий новинний канал. Місія каналу – об’єктивна і
незаангажована подача новин, цікавої та корисної глядачеві інформації у будь-який час доби.
Телеканал «24» подає новини у 30-хвилинних інформаційних блоках: останні події на політичній арені України
і світу, новини економіки, спорту, шоу-бізнесу, пізнавальні програми, погода. Канал новин «24» орієнтований на активних і амбітних ділових людей віком 25+.
Телеканал новин «24» дивляться в Україні, у Східній Європі, а також у США і Канаді.
Якісний новинний продукт, інформативність і об’єктивність у редакційній політиці, цілодобовий доступ до
новин – чинники, які приваблюють глядача і зміцнюють позиції телеканалу новин «24» у медіа-просторі.
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«5 канал» – Перший. Український. Інформаційний
04176, м. Київ, вул. Електриків, 26
Тел.: (044) 351-7720 (Приймальня)
Тел.: (044) 351-7722 (Комерційний відділ)
Web-сайт: www.5.ua

«5 канал» – перший інформаційний канал в Україні, працює відповідно до світових стандартів телевізійного інформаційного мовлення.
Це загальнонаціональний телевізійний канал, представлений в ефірному та кабельному мовленні міста
Києва, 24 областей України та Автономної Республіки Крим.
За даними GFK-Ukraine, нині технічне покриття «5 каналу» охоплює більше ніж 93 відсотки території України.
Супутникове мовлення покриває територію Європи та значну частину Росії. Глядацька аудиторія каналу постійно розширюється завдяки його присутності в Інтернет-мережі:
– сайт http://5.ua,
– відеоблоґ на YouTube: http://youtube.com/5channel
– сторінка на Facebook: http://fb.5.ua
– мікроблоґ у Twitter: http://twitter.com/5channel та http://twitter.com/5channel_ru
– блоґ у LiveJournal: http://5tv.livejournal.com/
Команда «5 каналу» цілодобово подає найсвіжіші новини і працює для забезпечення актуальною, об’єктивною, достовірною інформацією громадян України. Аудиторія 5 каналу це активні, небайдужі, свідомі громадяни, які відчувають результативність власного впливу на суспільно-політичні події в нашій державі.
«П’ятий» – це успішний бренд, який запропонував українському медіа-ринку унікальну концепцію «авторських новин», яка базується на засадах редакційної політики.
У програмній сітці каналу – випуски новин українською та російською мовами, спортивні новини («Час
спорту»), новини бізнесу («Бізнес-час), новини столиці («Київський час»), інформаційно-аналітичні програми, соціальні, культурологічні, пізнавальні проекти, документальні фільми тощо.
У 2011 році «5 канал» збагатився новими проектами серед них суспільно-політичне ток-шоу «Республіка з
Анною Безулик», хард-ток «Портрети з Сергієм Дорофеєвим», також в сітці каналу з’являються спеціалізовані галузеві проекти такі як «Агроконтроль», «Енергонагляд». Далі планується розширення їх спектру. Крім
того, «5 канал» успішно застосовує такі форми оперативної подачі матеріалу як «Пряма мова» (ключові, подієві, скандальні висловлювання), «Без коментарів» (найсвіжіша інформація в режимі on-line), рубрика «Наживо» (прямі трансляції).
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М1 Перший музичний телеканал
м. Київ
Тел.: (044) 205-4480
Факс: (044) 205-4482
E-mail: info@m1.tv
Web-сайт: www.m1.tv

M1 – перший всеукраїнський музичний телеканал, який має власне унікальне обличчя.
М1 – має найбільшу кількість програм власного виробництва серед музичних каналів.
М1 – єдиний музичний телеканал, який транслює кліпи в режимі караоке.
М1 – єдиний музичний ефірний канал.
М1 – просто перший!
М1 це:
Coolbaba.cc – головний хіт парад країни. Двадцятка найпопулярніших хітів.
EmoneNews – підбірка найактуальніших шоу-бізнесових новин зі всього світу. Шість випусків новин на добу
гарантують – глядач завжди залишається у курсі всіх актуальних подій у мінливому світі шоу-бізу.
Guten Morgen – загроза для сонь і щастя для жайворонків! Будильник для ледачих і швидкісний підйомник
для лежнів! Генератор гарного настрою!
Окрім того, М1 – це Trash Show «Чіпси. Чікси. Лавандос», Blond 007, Star Magazine, Новіє Рускіє Горкі, Ікра,
Безсоромні, Дівчата в маєтку Плейбоя, Перегони на підборах, та багато інших розважальних проектів.
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Music Weekly музичний тижневик
Тел.: (044) 599-5368; (093) 720-5368
E-mail: info@musicweekly.com.ua
Web-cайт: www.musicweekly.com.ua

Газета “Music Weekly” виходить з 15 серпня 2011 року щопонеділка тиражем 20000 екземплярів та безкоштовно розповсюджується поблизу популярних станцій метро. Дане видання вирізняється з-поміж інших
друкованих ЗМІ тематикою публікацій. Так, на сторінках “Music Weekly” завжди є що почитати: це і інтерв’ю з відомими виконавцями, і анонси масштабних фестивалів, і навіть розіграші квитків на концерти популярних виконавців.
“Music Weekly” – чудова рекламна площина для будь-якого музиканта, концертного організатора та організатора вечірок, а наявність рубрик безкоштовних коротких оголошень робить її доступною для всіх охочих.

50

Інформаційні партнери

«O-TV» Музичний канал
01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця,
4 (9 поверх)
Тел.: (044) 256-2591/92
E-mail: info@o-tv.tv
Web-сайт: www.o-tv.tv

Музичний канал «O-TV» існує на ринку України вже 10 років. За цей час він встиг зарекомендувати себе, як
один із самих популярних музичних телеканалів.
Телеканал «O-TV» перший інтерактивний телеканал на території України. Цілодобово телеглядачі каналу
мають можливість замовити свій улюблений кліп, тим самим складаючи «play»-лист каналу.
Унікальний досвід, накопичений нами, слугує надійною основою і гарантією професіоналізму нашого каналу.
Наша команді складається з фахівців у галузі реклами, маркетингу і телебачення – дизайнерів, спеціалістів з медіа-планування, маркетологів, сценаристів, програмістів, програмних директорів, режисерів та ведучих.
Канал здійснює цілодобове мовлення через супутник AMOS-2 і ретранслюється системами кабельного телебачення у 120 містах України, а також в Молдові, Білорусії, країнах Балтії і деяких регіонах Росії. У каналу
є постійні глядачі на територіях Білорусії, Росії, Казахстану, Латвії, Литви та Естонії, про що свідчить постійний зворотній зв'язок.
Після представлення «O-TV» на всесвітній виставці MIDEM 2000 в Каннах, телеканал було внесено у світовий реєстр музичних каналів
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REVOLUTION MUSIC, журнал
01034, м. Київ, вул. Пушкінська, 11, оф. 9
Тел..: (044) 278-6528
(044) 278-2519
E-mail: info@revolutionmusic.com.ua
Web-сайт: www.revolutionmusic.com.ua

REVOLUTION MUSIC – музичне видання.
Ми перші в Україні зібрали на сторінках глянцевого журналу пізнавальну та цікаву інформацію про всі музичні стилі та напрямки, про головні події та найвидатніших особистостей музичного світу.
REVOLUTION MUSIC змінює уявлення про вітчизняне музичне видання як про вузькопрофільне чи «жовте».
Ми пишемо доступно та професійно для людей, для яких музика – невід’ємна частина життя та дозвілля.
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«StereoVideo&Multimedia» спеціалізований журнал
03065, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 40, оф. 15
Тел. (044) 408-0399
(044) 497-5207
E-mail: sales@stereo-video.com.ua
Web-сайт: www.stereo-video.com.ua

Видавничий дім «MEDIA STUDIO» пропонує Вашій увазі спеціалізований журнал «STEREO VIDEO
& MULTIMEDIA», який першим зустрічає і представляє найостанніші новинки аудіо- та відеопродукції на українському та світовому ринку, проводить порівняльні тести з об'єктивними оцінками, ділиться враженнями від спілкування з цікавими людьми. Журнал розрахований на широке коло читачів, які цікавляться
аудіо- та відеоапаратурою та її придбанням.
Мета видання – інформаційна підтримка потенційного споживача. «STEREO VIDEO & MULTIMEDIA» є виданням-консультантом, що з презентаційною функцією висвітлює новинки, тестує аудіовідеотехніку – детально і доступно.
Цільова аудиторія – потенційний покупець, технічні фахівці, експерти, ТОП-менеджери компаній, що є операторами в секторі домашнього мультимедійного ринку України. Читачі журналу – це успішні освічені люди,
які інвестують кошти у комфортні умови життя.
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«Музична школа» Журнал
01042, м. Київ, вул І. Кудрі, 39, к. 46 (Компанія
«Менеджмент-ХХІ»)
Тел.: (044) 286-3603
(039) 493-0217 (директор)
Факс: (044) 360-2819
E-mail: musics@ukr.net

журнал «Музична школа» – це яскраво ілюстрований, сформований за вимогами програми музичних шкіл
збірник нот кращих творів українських і зарубіжних композиторів, для підготовки до академконцертів учнів
різних класів з методичними рекомендаціями для викладачів і навчальним аудіозаписом на CD професійного виконання музичних творів, вміщених у ньому.
Придбати можна такі випуски:
• фортепіано – вип. 7 (для початківців), вип. 8 (6-8 кл.), вип. 9 (2-6 кл. п’єси і ансамблі за мотивами
казок), вип. 13 (1-3 кл.), вип. 14 (4-5 кл.), вип. 15 (1-6 кл. джазові твори);
• скрипка – вип. 10 (для початківців), вип. 11 (2-3 кл.), вип. 12 (4-5 кл.);
• труба – вип. 16 (1-6 кл.);
• кларнет – вип. 17 (1-6 кл.);
• саксофон – вип. 18 (1-6 кл.);
• музична література для всіх класів (підручник за новою програмою) з фонотекою на CD
програмних творів – починаючи з вип. 19.
З питань придбання, передплати або дилерських закупівель звертайтеся:

54

Інформаційні партнери

ПРО, Інформаційна агенція культурних
індустрій
01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 32
Тел.: (044) 227-8692
Факс: (044) 279-2858
E-mail: info@i-pro.kiev.ua
Web-сайт: www.i-pro.kiev.ua

Інформаційна агенція культурних індустрій – це єдине інформаційне агентство в Україні, що спеціалізується на виготовленні новин з культурного життя в українській державі та за кордоном.
Агенція ПРО своїм завданням вбачає просування професійних культурних проектів на світовий ринок. Наша
діяльність покликана:
– сприяти налагодженню продуктивних взаємозв’язків між представниками українського культурного ринку
та їх споживачами;
– надавати якнайповнішу інформацію про їх діяльність до мас-медіа;
– формувати професійний культурно-інформаційний простір України.
Ми створили унікальний інформаційний портал I-PRO (www.i-pro.kiev.ua), який слугує дієвим інструментом у просуванні проектів професіоналів національної культури, надає можливість ефективно працювати
зі своїми споживачами та підвищувати обізнаність громадськості щодо розвитку українського культурного
простору.
Вже сьогодні нашими постійними користувачами є українські мас-медіа, учасники культурного ринку, державні структури, українські та міжнародні неурядові громадські організації тощо.
Запрошуємо всіх учасників культурного процесу до професійного діалогу на сторінках Інформаційної агенції культурних індустрій ПРО.
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«Радіо-Ера» FM
02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 20
Тел.: (044) 536-9601
Факс: (044) 574-0739
Web-сайт: www.radioera.com.ua
«Радіо-Ера» FM – найбільша в Україні інформаційна радіомережа в діапазоні FM. Існує з 12 липня 2002
року. Сьогодні радіоканал здійснює безперервне цілодобове мовлення у 38 містах України. Шалений ритм
життя радіостанції робить день замалим для всіх подій та зустрічей. І такий стиль обирає все більше і більше
людей. Без цензури та обмежень, у ритмі життя – це справжнє інформаційне кредо «Радіо-Ера».
«Радіо-Ера» FM орієнтоване на новинне мовлення. Основні програми – новини політики та культури, бесіди
з гостями, інтерактивне спілкування зі слухачами, авторські програми на різну тематику. «Радіо-Ера» FM входить у десятку найкращих мережевих радіостанцій України.
Аудиторія радіокомпанії – близько 5 мільйонів чоловік, потенційна – близько 15. Цільову аудиторію радіостанції складають чоловіки та жінки з середньою та вищою освітою віком від 35 до 65 років, що займають
активну життєву позицію.
Сьогодні радіоканал здійснює безперервне цілодобове мовлення у 38 містах України
«Радіо-Ера» FM має розгалужену мережу контактів з міжнародними партнерами, з якими проводиться обмін
інформацією, звуковими матеріалами тощо. Поміж них: ВВС, «Ехо Москви», «Польське радіо».
«Радіо-Ера» створило власну кореспондентську мережу, до якої входять кореспонденти не лише у тих містах, де станція має мовлення, а у значно більшій кількості населених пунктів. Це дає змогу повноцінно відображати картину подій країни.
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Radio ROKS – рок, тільки рок!
04665, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15
Тел.: (044) 207-3990
Web-сайт: www.radioroks.com.ua
Класичний західний рок з «золотої епохи рок-н-ролу» – 70-х і 80-х, плюс вибрані композиції з 60-х і 90-х –
те, чого не вистачало в українському радіоефірі. Сьогодні Radio ROKS – єдина всеукраїнська радіостанція,
яка працює у форматі західної рок-музики.
Radio ROKS створене для тих, хто раніше взагалі не слухав радіо: чоловіків у віці 25-50 років. Рок-музика
для них – символ свободи, незалежності та істинної мужності. Це справжні чоловіки, які досягли статусу та
статків, живуть за своїми правилам і впевнені у собі. І тепер в них є своє радіо!

…Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, AC\DC, Metallica, Slade, Sweet, Motley Crue, Rolling Stones, Iron
Maiden, Accept…
Така музика 24 години на добу, 7 днів на тиждень звучить тільки на Radio ROKS.
Завдяки стрімкому росту аудиторії і розширенню сітки мовлення Radio ROKS менше ніж за рік став головною рок-станцією країни.

Радіо ROKS – головна рок-станція України!
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СІТІ – канал TV-ого міста
м.Київ
Телеканал СІТІ – український медіа-проект.
Телеканал СІТІ – регіональний телеканал, який входить до групи телевізійних каналів «1+1».
Цільова аудиторія – жителі мегаполісу, яких відрізняє динамічний спосіб життя, обумовлений потужним
інформаційним потоком.
Особлива відмінність телеканалу СІТІ – це телебачення, яке окрім інформаційно-розважальної, виконує й практично-корисну функцію: є порадником, навігатором, довідником для мешканців та гостей столиці.
Обсяг мовлення – 24 години на добу.
Жанровий розподіл програмного наповнення: інформаційно-аналітичні та публіцистичні програми,
культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, розважальні, музичні, дитячі телепередачі, соціальні проекти.
Види мовлення:
ефірний – Київ та область, Кам’янець-Подільський, Хмельницький та область,
супутниковий – Україна,
кабельний – Україна.
Позиціонування – регіональний канал великого міста.
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Інформаційні партнери

УРОКИ ВОКАЛУ, Журнал
01042, м. Київ, вул. І. Кудрі, 39, к. 46 (компанія
«Менеджмент-ХХІ»)
Тел.: (044) 286-3603
(039) 493-0217 (директор)
Факс: (044) 360-2819
E-mail: musics@ukr.net

Навчально-практичне видання для всіх, хто бажає навчатися співу – естрадному, академічному, народному. Видається організатором «Всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу української естрадної пісні
«Партія вокалу» (www.vocalparty.net.ua).
Лише практичні матеріали, нові методи й методики викладання стануть у нагоді як професіоналам (викладачам музичних навчальних закладів), так і їхнім учням і навіть пересічному читачеві. Містить безкоштовний навчальний додаток на DVD з майстер-класами кращих викладачів вокалу України.
Звертайтеся з питань придбання, передплати або дилерських закупівель.
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ФДР Радіоцентр
01004, м. Київ, вул. В.Васильківська, 130, оф. 4
Тел./факс: +38 (044) 353-07-11
Е-mail: fdr@fdrmedia.com
Web-сайт: www.fdr.com.ua

Компанія «ФДР Радіоцентр» займається наданням музичного промо-сервісу для радіостанцій та телеканалів, а також повного спектру послуг у сфері радіобізнесу.
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Інформація про членів Асоціації

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ОРГАНІЗАТОРА
ВИСТАВКИ
Всеукраїнська громадська організація
"Асоціація дистриб'юторів, виробників
і продавців професійного звукового
та світлового обладнання,
музичних інструментів"
Основні напрямки діяльності:
1. Сприяння розвитку та удосконаленню
якості надання торгівельних та дистриб'юторських послуг.
2. Вивчення та узагальнення передового досвіду в галузі торгівлі професійним звуковим та світловим обладнанням, музичними
інструментами та дистриб'юторства у цій
галузі, а також сприяння впровадженню
його в практику шляхом внесення пропозицій до органів влади з цих питань.
3. Сприяння підготовці фахівців у сфері
торгівлі професійним звуковим та світловим обладнанням, музичними інструментами.
4. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва з питань, що входять до завдань Асоціації.
5. Сприяння дослідженням в галузі музичної культури в Україні.
6. Створення сприятливих умов для професійного вдосконалення членів Асоціації.
Керівні органи Асоціації
Конференція –
Скликається щорічно; обирає Голову Правління, Ревізійну комісію Асоціації.
Голова Правління –
Представляє інтереси Асоціації в держав-

них та громадських організаціях України,
зовнішніх стосунках. Головує на засіданнях
Правління.
Правління Асоціації –
керівний орган Асоціації у період між Конференціями.
Виконавча дирекція –
постійно діючий робочий орган Асоціації.
Колективні та індивідуальні члени
Асоціації –
АКРОПОЛІС, АЛВІСС, ГІТАРНИЙ ДІМ,
ДЖАЗ-КЛУБ, ЗІНТЕКО,
КОМПАНІЯ ІНДІГО М'ЮЗІК,
КАМЕРТОН, KOМOPA,
КОРТМІ, ЛАЙТЕК,
ЛУГАНСЬКА АУДІО КОМПАНІЯ,
МЕГА-ШОУ, СПД ОХРИТКОВ В. ,
РЕАЛ МЮЗIК, СОЛО, ТРЕМБІТА,
ЮРИТМІКС, СПД ЧЕРКАШИН М.,

Місцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, 32
Адреса для листування:
а/с 91, м.Київ-19, 01019
тел./факс: (044) 227-2182,
тел.: 227-1140.
E-mail: info@prosoundlight.kiev.ua
Internet: www.prosoundlight.kiev.ua
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Коротка інформація про членів Асоціації
Алвісс

Камертон

Охритков В. М. (СПД)

м. Київ, вул. Борисоглібська, 16-А, оф. 6
Телефон: (044) 599-62-75
Факс: (044) 467-51-26
E-mail: alviss@alviss.ua
Internet: www.alviss.ua

83000, м. Донецьк, пр-т Ілліча, 2
тел./факс: (062) 3810423, (062) 3810634.
E-mail: kamertonsend@dts.com.ua
Internet: www.kamerton.dn.ua

08298, Київська область,
с.м.т. Коцюбинське, вул. Жовтнева, 70
Телефон: (04497) 71-902;
з Києва (297) -71-902

Комора

Реал мюзік

03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 3, оф. 133
тел./факс: (044) 496-3508, 496-3506,
496-3510.
E-mail: info@komora.com
Internet: www.komora.com

65045, м. Одеса, вул. Л.Толстого, 17
Телефон: (0482) 34-7382
Факс: (048) 726-5973
E-mail: real@realmusic.ua
Internet: www.realmusic.ua

Кортмі

Соло

83121, м. Донецьк, вул. Собінова, 2-А
Телефон: (062) 382-6463, 382-6464
Факс: (062) 386-3769
E-mail: info@cortmi.ua
Internet: www.cortmi.ua

02094, м. Київ, бульв. Праці, 8
Телефон/Факс: (044) 537-0787
E-mail: info@solo.com.ua
Internet: www.solo.com.ua

Акрополіс
м. Львів, вул. Залізнична, 18
Телефон: (032) 239-5508
Факс: (032) 239-5455
E-mail: acropol@mail.lviv.ua
Internet: www.acropolis-music.com
Гітарний дім
м. Київ, Бесарабський майдан 9/1а
(вхід у арку)
Телефон: (044) 288-10-45
E-mail: podzin@guitarhouse.com.ua
Internet: www.guitarhouse.com.ua

Трембіта
Лайтек

Джаз-клуб
03150, м. Київ, бул. Дружби Народів, 1
Телефон: (044) 451-8615
Факс: (044) 522-8936
E-mail: info@jazzclub.com.ua
Internet: www.jazzclub.com.ua

65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 13,
офіс 205
Телефон: (048) 760-1070, 743-04-40
Факс: (0482) 49-2353
E-mail: office@lightek.net
Internet: www.lightek.net

Зінтеко

Луганська аудіо компанія

79035, м. Львів, вул. Пасічна, 129
Телефон: (032) 270-9100
Факс: (032) 270-9113
E-mail: trembita@mail.lviv.ua
Internet: www.trembita.lviv.ua
Юритмікс

01023, м. Київ, а/с 401,
вул. Володимирська, 71
Телефон: (044) 278-7760, 278-2188
Факс: (044) 278-7674
E-mail: studio@zinteco.com
Internet: www.zinteco.com.ua

89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве,
вул. Недецеї, 30, а/с 37-А
91002, м. Луганськ, вул. Лінія залізничної Телефон: (03131) 314-40
дороги, 1
Факс: (03131) 550-13
Телефон: (0642) 52-0742
E-mail: info@eurhythmics.com.ua
Факс: (0642) 52-5942
Internet: www.eurhythmics.com.ua
E-mail: lacom@lacom.com.ua
Internet: www.lacom.com.ua
СПД Черкашин М.В.

Індіго-мюзік

Мега-Шоу

49070, м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна Леніна, 10
Телефон: (0562) 34-0741
Факс: (0562) 34-0107
E-mail: music@indigo.dp.ua
Internet: www.indigo-music.com.ua

04070, м. Київ, вул. Волоська, 50/38,
кв. 69
Телефон: (044) 451-5268
Факс: (044) 425-6635
E-mail: megashow@cdmaua.com
Internet: www.megashow.com.ua
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вул. Тарасівська, 19Б;
Телефон: (044) 587-5760, (050) 915-4231
Факс: (044) 221-7673
E-mail: mch60@mail.ru
Internet: www.schaller-guitarparts.com.ua
www.musictools.com.ua
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ВГО "Асоціація ДВППЗСОМІ"
завжди відкрита
для співробітництва
з усіма суб'єктами
музичного ринку
ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ
У НАСТУПНІЙ
СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВИСТАВЦІ
"УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ
ЯРМАРОК-2012"
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Члени “Асоціації дистриб'юторів,виробників
і продавців професійного звукового та світлового
обладнання, музичних інструментів” на своєму
офіційному сайті представляють:
• музичні інструменти для професіоналів та початківців,
• професійне звукове та світлове обладнання,
• обладнання для студій звукозапису,
• сценічне обладнання та конструкції,
• DJ-обладнання,
• кіно-теле-радіо-обладнання,
• світловий та звуковий дизайн тощо

від кращих українських
та закордонних
виробників.
Також на сайті Асоціації
завжди цікаві новини
зі світу шоу-індустрії
та докладна інформація
про спеціалізовану
виставку «Український
музичний ярмарок» –
традиційну і найбільшу
в Україні виставку
професійного звукового
та світлового
обладнання,
музичних
інструментів.

http://www.prosoundlight.kiev.ua

