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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
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.

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

Light+Building worldwide
Ud over Light+Building i Frankfurt arrangeres lignende messer
også følgende steder:

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.

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

Gratis Internet på messen

Yderligere oplysninger

Hvis du i fremtiden ønsker at få Messenyt på din e-mail, så
send en besked herom på dimex@dimex.dk.

DIMEX ApS, Staktoften 20, 2950 Vedbæk. Tlf. 3940 1122
E-mail: dimex@dimex.dk · www.frankfurtmesse.dk
www.light-building.messefrankfurt.com
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Til og fra messen

• Guangzhou International Lighting Exhibition, Guangzhou, Kina
• Guangzhou Electrical Building Technology, Guangzhou, Kina
• Shanghai International Light Fair, Shanghai, Kina
• Shanghai Intelligent Building Technology, Shanghai, Kina
• Shanghai Smart Home Technology, Shanghai, Kina
• LED Expo, Mumbai, Indien
• LED Expo, New Delhi, Indien
• Electrical Building Technology India, New Delhi, Indien
• Light India, New Delhi, Indien
• Light Middle East, Dubai, UAE
• Interlight Moscow powered by Light+Building, Moskva, Rusland
• BIEL Light+Building Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

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

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 Google Play ved at søge på
messens navn + navigator.

Få Messenyt elektronisk

Alle praktiske oplysninger om Light + Building 2018
kan fås på messens hjemmeside:
www.light-building.messefrankfurt.com
samt i den engelsksprogede brochure om messen.

2018
18. – 23. marts 2018
Frankfurt am Main

Oplev morgendagens trends:
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2018
Med det nye motto: ’Connected - Secure - Convenient’
signalerer Light + Building 2018, der er verdens største,
internationale fagmesse for belysning, arkitektur og teknik,
at messen ikke blot handler om intelligente og netværksbaserede løsninger, fremtidsorienterede teknologier og designtendenser samt bygningers økonomisk effektivitet,
men også om komfort og sikkerhed for brugerne.

Tre nøgleområder på samme messe
Som verdens eneste fagmesse, der kombinerer arkitektur
og teknologi præsenterer Light+Building 2018 på samme
tid og sted de tre nøgleområder for integreret bygningsplanlægning: ’Belysning’, ’Elektrisk installationsteknik’ og
’Bolig- og bygningsautomatisering’.

Digitaliseret belysning
På Light + Building 2018 finder man hele spektret af belysningsteknik, der i dag er domineret af nye belysningstyper
og innovative, energibesparende belysningssystemer. Digitalisering har banet vejen for en ny dimension af armaturdesign, og de belysningsteknologiske innovationer har
fokus på mennesker og deres personlige behov, blandt
andet ved hjælp af ’Human Centric Lighting’ (HCL), der
omhandler lysets påvirkning af mennesker samt deres
sundhed, præstationsevne og trivsel.

Installationsteknik og bygningsautomatisering
For den bygningsrelaterede el-branche er ’Elektrisk installationsteknik’ i forbindelse med bygningsautomatisering
den vigtigste fagmesse inden for intelligent bygningsteknik.
Sektoren ’Bygningsautomatisering’ dækker med cirka 200
udstillere hele verdensmarkedet for denne højteknologiske
branche med et overvældende udbud af fremtidsrettede
løsninger inden for bygningsautomatisering, ejendomsstyring samt service og vedligehold.

Bygningsautomatisering og sikkerhed

Ny struktur for events på Light+Building

Et af fokuspunkterne på den kommende messe vil være
sikkerhed og sikkerhedsteknologi. Kombinationen af
forskellige systemer, såsom videoovervågning og adgangskontrol og deres integration i bygningsautomatisering er vigtige aspekter af interesse for både industrien
og brugerne. Bygningsautomatisering og sikkerhedsteknologi vil for første gang blive koncentreret sammen i
hal 9.1, hvor også særudstillingen ’SECURE! Connected
Security in Buildings’ vil findes. På konferencen ’Intersec
Forum’ vil der i fem dage blive fokuseret på sikkerhed
inden for bygningsteknologi, og gennem brochuren
‘Guide to Safety and Security Technology’ bliver de besøgende informeret om alle de udstillere på
Light+Building 2018, der har sikkerhed på programmet.

For at gøre det lettere for de besøgende at overskue og
udvælge i det store program af forskellige events og
særudstillinger på Light+Building 2018, har arrangørerne
introduceret en ny struktur for det store program af
events, idet man opdeler programmet i fire hovedområder: ’Emotion’, ’Selection’, ’Skills’ og ’Career’.
’Emotion’ omfatter de mange særudstillinger, ’Selection’ guidede rundvisninger, konkurrencer og prisuddelinger, ’Skills’ forskellige, faglige konferencer og seminarer m.v. og ’Career’ særudstillinger for unge designere,
job-messe og uddannelsestilbud.
En fuldstændig oversigt kan findes på messens hjemmeside: http://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/events.html

Se de nye trends

Nyt, bredere koncept for ’Luminale’

På Trend Forum i hal 6.1 præsenterer design bureau
bora.herke.palmisano de nye trends inden for boligindretning. Trend Forum er specielt rettet mod grossister og
detailhandlere, arkitekter, designere og indretningsarkitekter. På denne specialudstilling visualiseres forskellige
scenarier for boligindretning ved hjælp af udvalgte nye
og klassiske produkter integreret i usædvanlige rumindretninger i fire stilarter: ’Evoke emotions’, ’Imagine mutation’, ’Revive homeliness’ og ’Create history’. Guidede
ture med designerne fra bora.herke.palmisano giver de
besøgende en mulighed for at supplere egne indtryk
med vigtige fakta.

For ottende gang afholdes belysningsbiennalen ’Luminale’ parallelt med Light+Building. I 2018 bliver det imidlertid med et nyt koncept, idet festivalen udover at fokusere på belysning nu også skal omfatte sociale og bymæssige emner og præsentere innovative løsninger til
bylivet. Ved dette fantastiske kulturarrangement er selve
Frankfurt by i aften- og nattetimerne oplyst og udsmykket på de mest fantastiske måder, idet udstillere, designere, kunstnere, handel og videnskab præsenterer nye,
kulturelle dimensioner inden for belysning og bydesign.

Connected - Secure - Convenient

