Alt til årets og livets store fester:
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2015
Tiden nærmer sig for verdens største og førende fagmesse for udsmykning og rekvisitter til fester og højtider. På
Christmasworld 2015 præsenteres de nyeste produkter
og trends til alle årets festligheder, og med sit omfattende program af events åbner messen en verden af
innovative koncepter og ideer og skaber nye forretningsmuligheder for et internationalt publikum.

Årets højdepunkt
Christmasworld er uden sammenligning årets højdepunkt for dekorationsbranchen og tiltrækker stadig flere
og flere udstillere og besøgende fra hele verden. På
Christmasworld 2015 sættes både kreative og kvalitative
normer og trends for den kommende sæson. Den sidste
Christmasworld 2014 tiltrak 918 udstillere og 32.864 besøgende fra hele verden, og befæstede dermed sin stilling som branchens uundværlige trend- og ordremesse.

Alt i dekorationer og udsmykning
På Christmasworld 2015 finder man de nyeste trends
og produkter inden for jule- og festudsmykning, pynt
til hjemmet, kunstige blomster, lys, gaver og gavebånd,
fyrværkeri, karnevalsartikler samt displaymaterialer og
butiksudsmykning. Endvidere vises også produkter til
blomsterforretninger.

Paperworld, Creativeworld
og Remanexpo
Sideløbende med Christmasworld
2015 afholdes fagmesserne Paperworld 2015, Creativeworld 2015 og
Remanexpo 2015 i hallerne 3, 4, 5,
6 og 10. De besøgende kan besøge
alle fagmesser på det samme adgangskort.

Eksklusivt businessprogram
Sammen med German Council of Shopping Centers har
Messe Frankfurt siden 2013 haft et eksklusivt Premiumprogram, der specielt retter sig mod ledende beslutningstagere inden for indendørs og udendørs dekorationer i
butikscentre, forlystelsesparker, virksomheder, offentlige
institutioner samt innovative design- og dekorationsfirmaer.
Premium-programmet omfatter foredrag, paneldiskussioner
og guidede messerundgange samt en konceptdekorationsguide, netværksarrangementer og forskellige VIP-fordele på
messen. I 2014 deltog over 260 brancheeksperter fra 15 lande
i Premium-programmet.

ture på messen, hvor trend guides tager de besøgende med
rundt på Trend Showet.

Særudstillinger
Ud over Trend Show er der også flere særudstillinger blandt
andre: ’German Christmas Crafts’, med kunst og kunsthåndværk fra Tyskland og ’The Ice Hotel’, hvor den hollandske
kreative duo fra 2dezign har opbygget et ishotel, der rent
stilistisk og luksuriøst viser trends inden for modeforretninger
samt blomster- og smykkebutikker. Endvidere demonstrerer
Arona Kahn på en særudstilling i Christmasworld Forum de
nyeste trends inden for gaveindpakning.

’Stories to be told’

Innovationspris og konkurrence

’Tender Poem’, ’Mystic Ode’, ’Weird Diary’, ’Inventive Hymn’
er de fire temaer, som under mottoet ’Stories to be told’ præsenteres som Christmasworld Trends 2015/16. Oprindelse,
betydning og personligt forhold skal være centrale elementer
i designet, som skal ”fortælle historier, der bevæger vores
sjæl”. De fire trendtemaer vil blive præsenteret på Christmasworld Trend Show 2015/16 i Galleria 1.

I lighed med sidste år uddeles innovationsprisen ’Decoration
Star’. Prisen gives for produkter inden for udsmykning og
rekvisitter til fester og højtider, som er kendetegnet ved fremragende design, kompleksitet, ergonomi og miljøvenlighed.
Prisen gives i de tre kategorier: Christmas Star, Seasonal Star
og Promotion Star. Målet er at skabe nye impulser for branchen og fortælle historien bag innovative ideer. Konkurrencen
’Weinachtlicher Gartenmarkt 2015’ er en konkurrence om
juleudsmykninger og juledekorationer, der løber til midt i december måned. Blomsterhandlere og havecentre i Tyskland,
Østrig og Schweiz kan uploade billeder og en kort beskrivelse
af deres juleudsmykning og -dekorationer, og kunderne kan
stemme på deres favoritter. Prisuddeling og en præsentation
af de vindende bidrag vil ske på Christmasworld Forum under
messen.

Trend Show og Trend Guides
Trend Show 2015/16 præsenterer den kommende sæsons
farver og materialer, og er en værdifuld kilde til inspiration,
ikke kun for detailhandlere med speciale i jule- og festudsmykning, men også for folk, der arbejder i havecentre og
hos blomsterhandlere, samt for grossister og importører af
glas, porcelæn og keramik. Hver dag arrangeres der guidede

The World of Seasonal Decoration
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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. 8 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

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

Gratis Internet på messen

DIMEX ApS
Staktoften 20
2950 Vedbæk

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

dimex@dimex.dk
www.frankfurtmesse.dk

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.

www.christmasworld.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.

Tlf. 3940 1122
Fax 3940 1995

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

Alle praktiske oplysninger om Christmasworld 2015
kan fås på messens hjemmeside:

www.christmasworld.messefrankfurt.com
og i den engelsksprogede brochure om messen.
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30. januar – 3. februar 2015
Frankfurt am Main

