messenyt
DIMEX - din danske forbindelse

Kort og godt

DIMEX er Messe Frankfurts officielle repræsentant i
Danmark og Island. Vi 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

Til og fra messen

Besøgende kan købe og 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.

Kommer man med bil til Frankfurt, er der ved alle afkørsler fra
motorvejene skilte, der fører til messens parkeringsområde,
hvorfra der er gratis busser til messeområdet.

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

Gratis transport med adgangskortet

Heimtextil worldwide
Ud over Heimtextil i Frankfurt arrangeres Heimtextil også
følgende steder:

Gratis Internet på messen

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om messerne i Frankfurt samt
Messe Frankfurts øvrige messer i hele verden, kan fås hos:
DIMEX ApS
Staktoften 20
2950 Vedbæk
Tlf. 3940 1122
Fax 3940 1995
dimex@dimex.dk
www.frankfurtmesse.dk

www.heimtextil.messefrankfurt.com
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Hvis man kommer med fly, går der fra Frankfurts lufthavn Stog til Frankfurt Hauptbahnhof og derfra videre hvert 5. minut
til messens egen station i servicebygningen ’Torhaus’.

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

• Heimtextil Russia, Moskva, Rusland
• Heimtextil India, New Delhi, Indien

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

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.

App til smartphonen
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.
Alle praktiske oplysninger om Heimtextil 2014
kan fås på messens hjemmeside:

www.heimtextil.messefrankfurt.com

2014

8. til 11. januar 2014
Frankfurt an Main

og i den engelsksprogede brochure om messen.

Where next is now!

Årets højdepunkt:
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2014
Heimtextil er verdens største, internationale fagmesse for
boligtekstiler. Med sin placering i januar er Heimtextil kickstarten på året og den foretrukne fagmesse for tekstilbranchens producenter og faglige besøgende fra hele verden.

Førende messe for de nyeste trends
Heimtextil er uden sammenligning branchens mest globalt
orienterede fagmesse, som tiltrækker stadig flere og flere
udstillere og besøgende. På Heimtextil vises de nyeste
trends, og udbuddet sætter både kreative og kvalitative
normer, idet banebrydende innovationer og de nyeste
trends danner grundlag for nye kollektioner og ændringer i
forbrugernes adfærd. Med over 2.600 udstillere fra 60 lande er Heimtextil den førende messe for de nyeste trends.

Dækker alle hjørner af branchen
Messens to store hovedområder er Household Textiles og
Home Textiles. Endvidere er der også et hovedområde for
serviceydelser til branchen
På Contract Creations kan indretningsarkitekter, arkitekter og designere finde innovative og kreative løsninger til
deres projekter, idet denne sektion af Heimtextil er skræddersyet specifikt til kontraktmarkedets behov.

Topaktuelle nyheder
Heimtextil Trends er den kreative vej til at opdage de vigtigste
internationale trends i branchen. Produktudviklere, møbeldesignere, arkitekter etc. får her en topaktuel orientering, som
fortolker den aktuelle sociale og kulturelle udvikling samt
forbrugernes fremtidige krav.

Særudstilling med årets nye trends
Heimtextil Trends 2014/15 er en særudstilling, der præsenterer
de nyeste trends og udviklinger inden for boligtekstiler. Årets
trend præsenteres i form af fire temaudstillinger, hver med
deres egen fortolkning af ønsker, forhåbninger og ideer.
På Heimtextil Trends 2014/15 præsenteres de stoffer, farver,
mønstre og materialer, der kommer til at præge den kommende sæson. Ideerne og de nye trends er udviklet af Trendtable
2014/15, der består af række førende, internationale, kreative
designere.

En bog med det hele
Trendtable 2014/15 har allerede i august 2013 udarbejdet
Heimtextil Trend Book 2014/15. Den giver et meget tidligt bud
på næste års strømninger og trends. Bogens indhold danner
grundlag for særudstillingen Heimtextil Trends 2014/15.

Spotlight på tekstildesign

designs for boligtekstiler. I en speciel afdeling vil nye studios,
der er repræsenteret på Heimtextil, for første gang præsentere deres arbejder.
Ud over at præsentere arbejder fra studios vil der på Design
live også blive vist applikationer til CAD / CAM og ink jet.

Foredrag om internationale trends
Hvis man har brug for flere værdifulde fakta for at give dybde
til de sanselige oplevelser på Heimtextil Trends 2014/15, tilbyder Heimtextil 2014 et omfattende foredragsprogram om
trends, internationale tendenser, farver, mønstre etc.

Young Creations Award: Upcycling
For første gang på Heimtextil vil næste generation af designere præsenterer deres kreative tekstilprojekter på særudstillingen Young Creations Award: Upcycling. Opgaven til de unge
designere vil være at designe produkter for boligindretning
baseret på genbrugsmaterialer i henhold til princippet om
bæredygtighed.

Workshops, events og særudstillinger
På Heimtextil 2014 er der et stort program af workshops,
events og særudstillinger. En fuldstændig oversigt kan findes
på messens hjemmeside: www.heimtextil.messefrankfurt.
com/frankfurt/en/besucher/events.html

Med mere end 180 internationale udstillere vil særudstillingen
Design live præsentere verdens største udvalg af kreative

Before it becomes a trend, it’s on show at Heimtextil

