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Med den nye messe Floradecora 2017 sætter Messe
Frankfurt ekstra fokus på friske blomster og blomsterdekorationer. Blomsterdekorationer har altid været en del
af Christmasworld, men nu har friske snitblomster og
planter fået deres egen messe i hal 11.1.

De nyeste produkter og trends
Christmasworld 2017 er verdens største fagmesse for
festudsmykning, julepynt, blomsterdekorationer, produkter til karneval og parties etc.
Med sit motto: ’The World of
Event Decoration’ understreges
det, at fagmessen Christmasworld er en messe for alle årets
fester og ikke kun for julen.
Mottoet understreger samtidig
messens internationale position.

Stedet, hvor branchefolk mødes
Christmasworld er uden sammenligning branchens mest
internationale fagmesse, som tiltrækker stadig flere og
flere udstillere og besøgende. På Christmasworld vises
de nyeste trends, og udbuddet sætter både kreative og
kvalitative normer for såvel producenter som forhandlere. Den sidste Christmasworld tiltrak 953 udstillere og
over 39.000 besøgende fra hele verden, og befæstede
dermed sin stilling som den førende messe, der sætter
dagsordenen for branchen.

Paperworld, Creativeworld og Remanexpo
Sideløbende med Christmasworld og Floradecora
afholdes fagmesserne Paperworld, Creativeworld og
Remanexpo i hallerne 1, 3, 4, 5 og 6. De besøgende kan
besøge alle fagmesser på det samme adgangskort.

’Delightful Moment’

Surprise, Surprise

Under sloganet ’Delightful Moment’ præsenterer designfirmaet bora.herke.palmisano på Christmasworld Trends
2017/18 sine ideer til design, farver og temaer i fire ‘Trend
Worlds’. De fire temaer, der skaber glade og afslappede øjeblikke og er rekreation for sjælen, kan opleves på Trend Show
Christmasworld i hal 11.0. Hver dag arrangeres der guidede
ture på messen, hvor trend guides tager de besøgende med
rundt på Trend Showet.

Særudstillingen ’Surprise, Surprise’, der afholdes i Galleria 1
præsenterer specielle udsmykninger til store offentlige områder, butiksvinduer og salgslokaler. Som navnet på udstillingen
antyder, vil den præsentere en helt ny verden af overraskende
festudsmykninger med uventede virkninger i sukker-og-candy
farver. Udstillingen præsenterer produkter fra messens udstillere kombineret med masser af friske blomster og planter.

Farver og motiver i den kommende sæson
I lighed med tidligere år vil der også i forbindelse med Christmasworld Trends 2017/18 blive udarbejdet en Christmasworld
Trend Book 2017/18, der giver en detaljeret analyse af de vigtigste trends og indeholder en beskrivelse af designdetaljer,
mønstre, materialer og modefarverne m.v.

Den nye messe: Floradecora
Friske blomster, planter og blomsterdekorationer bliver en
stadig vigtigere del af udsmykningen i forbindelse med årets
festlige begivenheder og højtider. Derfor får dette produktområde for første gang under navnet ’Floradecora’ sin helt egen
messe på Christmasworld 2017 i hal 11.1. Med et nyt, innovativt udstillingskoncept forener Floradecora friske blomster
med udsmykninger til årets højtider og fester. Floradecora er i
høj grad en ordremesse, som henvender sig til blomsterhandlere, gavebutikker, møbelbutikker, dekoratører, restauranter,
hoteller, havecentre, etc.

Eksklusivt businessprogram
Sammen med German Council of Shopping Centers arrangerer Messe Frankfurt et eksklusivt Premium-program af foredrag og konferencer. Emnerne er eksempelvis ’Fremtidens
indkøbscentre’, ’Hvad er Retail 4.0?’og ’Hvorledes lever vi op
til de voksende kundekrav? På årets konference er Tyrkiet inviteret som gæsteland, og en række tyrkiske foredragsholdere
vil fortælle om Tyrkiet som ’Shopping paradise’.

Særudstillinger og workshops
Ud over ’Trend Show Christmasworld 2017/18’ og ’Surprise,
Surprise’ er der også flere særudstillinger blandt andre: ’German Christmas Crafts’, med kunst og kunsthåndværk fra
Tyskland og ’Consept Decorations’, der viser butiksdekorationer i stor skala, samt ’Asian Select’, der præsenterer produkter fra Asien. I ’Christmasworld Forum’ bliver der afholdt en
række workshops i foyeen til hal 11.1.
En fuldstændig oversigt over særudstillinger, workshops og
konferencer kan findes på messens hjemmeside: www.christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/events

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 og hjælper såvel udstillere som besøgende
med alt det praktiske omkring Messe Frankfurts messer i
hele verden.

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

Service for besøgende

Til og fra messen

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

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

Service for udstillere

Gratis transport med adgangskortet

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

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.

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
E-mail: dimex@dimex.dk · www.frankfurtmesse.dk
Dimex holder juleferie 23/12 - 30/12 begge dage inkl.
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Gratis Internet på messen
Messe Frankfurt stiller gratis trådløs WiFi internetadgang til
rådighed på hele messeområdet. Det eneste, der kræves, er
en bærbar computer eller en smartphone med mulighed for
WiFi opkobling.

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
www.floradecora.messefrankfurt.com

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

Alle praktiske oplysninger om Christmasworld 2017 og
Floradecora 2017 kan fås på messens hjemmeside:

www.christmasworld.messefrankfurt.com
www.floradecora.messefrankfurt.com
og i den engelsksprogede brochure om messen.
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