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Odborný medzinárodný veľtrh   
divadelnej, eventovej a múzejníckej techniky 
15. - 17. jún 2021, Berlín 
 
 
Vážené dámy, vážení páni,  
 
v mene organizátora Messe Berlin a Deutsche Theater-technische Gesellschaft (DTHG – Nemeckej 
divadelno-technickej spoločnosti), si vás dovoľujeme pozvať na odborný medzinárodný veľtrh a kongres 
pre divadelnú, javiskovú, eventovú, štúdiovú a múzejnícku techniku Stage Set Scenery! Už od roku 1984 sa 
každé dva roky konalo v Berlíne medzinárodné podujatie s názvom „Who is who“, ktoré prezentovalo 
najnovšie trendy a produkty v oblasti javiskovej techniky a scénografie. Od roku 2015 sa toto podujatie 
nazýva Stage Set Scenery a hneď v rámci úspešných prvých dvoch ročníkov sa stretlo s výrazne 
pozitívnou odozvou u odbornej verejnosti. V Berlíne sa na veľtrhu 2019 predstavilo 311 vystavovateľov  
z 21 krajín, medzi nimi TOP hráči zo všetkých segmentov branže, cca 6 000 odborným návštevníkom  
z 50 krajín.  
Segmenty - vystavovatelia a návštevníci:  

Prezentujte vašu spoločnosť a služby, staňte sa vystavovateľom alebo navštívte Stage Set Scenery! 
Súčasťou veľtrhu je medzinárodná konferencia Stage Technology Conference a cca 130 odborných  
podujatí - workshopov, prezentácií, seminárov a „round tables“. Odborným garantom veľtrhu a podujatí je 
DTHG, partnermi a účastníkmi sú mnohé národné a medzinárodné asociácie a združenia. (v r. 2017  
34 národných a medzinárodných inštitúcií) 
 

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, ako oficiálne zastúpenie Berlínskych veľtrhov 
v SR, ponúka slovenským vystavovateľom informácie a organizačnú podporu pri účasti a návštevníkom aj 
možnosť získať vstupenky za zvýhodnenú cenu. Poradíme vám pri organizácii cesty či rezervácii 
ubytovania. Podklady a informácie nájdete aj na www.dsihk.sk/sk/ v sekcii Veľtrhy.  
Aktuálne! Na Slovensku odštartoval nový systémový projekt podpory účasti malých a stredných podnikov 
a start-upov na veľtrhoch. Výzvy pre žiadateľov sú zverejnené na webovej stránke Slovak Business Agency 
(SBA) http://www.sbagency.sk/. 
 
Pre vaše ďalšie otázky ma prosím neváhajte kontaktovať! 
 
S pozdravom 
 
Adriana Petesová 
Oficiálne zastúpenie Berlínskych veľtrhov v SR 
 

Tel.: 02 / 2085 0627, e-mail: messe.berlin@dsihk.sk  
 
Príloha: prospekt  

 divadelná, javisková, eventová technika a vybavenie priestorov, divadiel, mobiliár 
 svetelná technika, svetelný dizajn, ozvučenie, akustika, filmová a štúdiová technika  
 scénografia, architektúra, maskérsky a kostýmový dizajn, dekoratéri, výprava 
 technika a manažment budov, klimatizácia, bezpečnostná technika 
 kongresová, výstavnícka a múzejnícka technika, technické vybavenie priestorov 
 divadlá, opery, múzeá, výstavy, prevádzkovatelia 
 organizátori podujatí, eventov, koncertov, festivalov 
 realizačné firmy, dodávatelia, služby, stavba výstavných stánkov 
 združenia, zväzy, umelecké školy, médiá 
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