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De to internationale fagmesser Techtextil 2015 og Texprocess 2015, der afholdes fra den 4. til 7. maj 2015 i Frankfurt am Main, er verdens største messearrangement for
tekniske og innovative tekstiler. Alt tyder på, at messerne
denne gang igen sætter ny rekord med hensyn til antallet
af udstillere, og at man derfor må tage endnu en messehal - hal 6.1 - i brug. Techtextil 2013 og Texprocess 2013
havde tilsammen 1.652 udstillere og mere end 40.000
internationale besøgende, hvilket, man forventer, bliver
overgået. Som følge af messernes succes er antallet af
messedage blevet udvidet fra tre til fire dage.

Fokus på funktionelle beklædningstekstiler
Techtextil og Texprocess er de eneste internationale fagmesser, der samlet præsenterer hele produktudbudet
inden for tekniske tekstiler, ikke-vævede materialer, innovative tekstiler samt maskiner og udstyr til produktion af
tekstiler og ikke-vævede materialer. Foruden tekstilernes
tekniske anvendelser omfatter Techtextil også innovative
beklædningstekstiler, materialer for produktudvikling
samt design og arkitektur. Specielt vil der være fokus på
temperaturregulerende, funktionelle beklædningstekstiler
og nye fremstillingsteknologier.

Symposier om innovative og intelligente tekstiler
I forbindelse med messerne afholdes ’18th International
Techtextil-Symposium 2015’, hvis formål er at formidle
praktisk og anvendelsesorienteret viden om tekniske tekstiler samt at informere om de nyeste produkter, trends og
markedsudviklinger. Der vil på symposiet blandt andet
blive fokuseret på de nyeste udviklinger og trends inden
for nye fremstillingsmetoder, multifunktionelle beklædningstekstiler, bæredygtige tekstiler og tekstiler til letvægtskonstruktioner i byggeindustrien.

IT-løsninger til tekstilindustrien
På særudstillingen ’IT@Texprocess’ præsenteres de nyeste IT-løsninger til tekstilindustrien, specielt med fokus på
’fast fashion’, sporbarhed og kvalitetsstyring. Udstillerne
på særudstillingen vil præsentere IT-løsninger inden for
områder som eksempelvis ERP, PDM-PLM, produktionssoftware, software til salg og distribution, e-handel, butiksstyring, logistik og CAD. I forbindelse med særudstillingen er der en IT-Lounge, hvor man kan diskutere og
slappe af i rolige omgivelser.

Priser til de innovative
I forbindelse med Techtextil 2015 og Texprocess 2015
uddeles der to innovationspriser: ’Techtextil Innovation
Award.2015’ gives for innovative ideer og fremtidsrettede
udviklinger inden for tekniske tekstiler, ikke-vævede materialer og funktionelle tekstiler og ’Texprocess Innovation
Award.2015’ gives for innovative og fremragende ideer,
teknologier og metoder inden for fremstilling af tekstiler
og fleksible materialer. De prisvindende projekter vil blive
præsenteret på messerne.

Innovativ beklædning på scenen
Som en nyhed på Techtextil 2015 vil fire universiteter og
tekstilskoler under hele messeperioden afholde et sceneshow ’Innovative Apparel Show’, hvor de vil præsentere
deres bedste bud på nye innovative tekstiler og nye frem-

stillingsmetoder. Showet kombinerer en kommenteret
præsentation på catwalken med præsentationer af universiteternes og tekstilskolernes anvendte fremstillingsmetoder og materialer. Showet har tre temaer: ’High-Tech
Fasion’, ’Creative Processing’ og ’Functional Materials’.

Bliv klogere i Texprocess Forum
Texprocess Forum er en serie af foredrag og dialogmøder, hvor førende, internationale eksperter fra industrien,
forskningen og brancheforeninger informerer om udviklingstendenser i den internationale tekstilindustri. De enkelte foredrag varer kun cirka ½ time og afholdes løbende
hele dagen. Emnerne er blandt andet: sourcing, bæredygtighed og sociale standarder, toldpolitik, nye teknologier,
logistik og kvalitetsstyring samt præsentation af forskellige landes tekstilindustri.

Konkurrence om tekstiler i byggeindustrien
I lighed med tidligere år afholdes for 13. gang konkurrencen ’Textile Structures for New Building’, der henvender sig til studerende og yngre færdiguddannede.
Konkurrencen fokuserer på nye ideer for anvendelse af
tekniske tekstiler og tekstilarmerede konstruktioner i byggeindustrien. Eksempelvis tekstilarmeret beton eller plast,
luftkanaler af tekstiler, flytbare, lydisolerende vægge etc.
Projekterne vil blive vist på messen.

Innovations for life

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

Hjælp til booking af hotel, fly og restaurantbesøg –
kontakt: Dimex Tlf: 2263 8600 eller mail: rl@dimex.dk

Techtextil og Texprocess worldwide

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

Ud over Techtextil og Texprocess i Frankfurt arrangeres
Techtextil og Texprocess også følgende steder:
• Techtextil Russia, Moskva, Rusland
• Cinte Techtextil China, Shanghai, Kina
• Techtextil India, Mumbai, Indien
• Texprocess North America, Atlanta, USA

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
E-mail: dimex@dimex.dk · www.frankfurtmesse.dk
Alle praktiske oplysninger om Techtextil 2015 og
Texprocess 2015 kan fås på messernes hjemmesider:

www.techtextil.messefrankfurt.com
www.texprocess.messefrankfurt.com

og i den engelsksprogede brochure om messen.

DIMEX ApS - Officiel repræsentant for
Messe Frankfurt i Danmark og Island
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Gratis transport med adgangskortet

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
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