
                                  

                                        

   Tag med DRF’s medlemmer til 

             ISSA / INTERCLEAN 2018 i Amsterdam 
  

I dagene onsdag 16. til fredag 18. maj 2018 med 3 dage og 2 overnatninger afhængig 

af fly, hotel og antal personer. 

Efter tidligere gode studieture til ISSA/Interclean i New Orleans, Shanghai, Mexico City, Chicago, Las 

Vegas og sidst til succeserne i 2012, 2014 og 2016 til Amsterdam, vil Dansk Rengøringsteknisk Forening 

igen kaste sig ud i at arrangere en studietur. 

Turen går igen til Amsterdam, hvor der i denne periode er verdens største rengøringsmesse     

InterClean 2018 i RAI Center.  

Der vil løbende være opdateringer på DRF’s hjemmeside omkring studieturen, der ud over selve messen 

og de events og foredrag, som du selv melder dig til, også vil omfatte mindst et brancherelateret besøg 

arrangeret af DRF i nærheden af Amsterdam.    

Da vi af erfaring ved, at der er mange medlemmer der vil deltage og da hotellerne i Amsterdam er meget 

optagede og dyre i messeperioden, vil vi meget gerne have et forhåndstilsagn nu, hvis du er interesseret 

i at deltage. Dette forhåndstilsagn bedes du sende til DRF’s sekretariat på mail drf@d-r-f.dk. 

 

Sidste frist for afgivelse af forhåndstilsagn er 15. november 2017. Vi forventer at studieturen 

kommer til at koste ca. kr. 8.000,- til kr. 9,500,- pr. person inkl. fly, hotel, transport og fortæring. 

Et forhåndstilsagn fra dig betyder kun, at du er med i det antal deltagere, som vi vil benytte til forhandling 

med flyselskaber og hoteller. Hurtigst muligt og senest 20. november vil du modtage mail om turens 

gennemførelse, datoer og antal forhåndstilmeldinger, samt en endelig og bindende tilmeldingsdato. 

Vi ved, at der er stor interesse for at komme til InterClean 2018 i Amsterdam og at medlemmer vil rejse 

med DRF, som er den eneste branche-arrangører, der er uafhængig af igangværende eller kommende 

udbud mv. og håber nu, at der er nok tilmeldinger fra medlemmerne til at studieturen kan gennemføres.  

Altså: Tag en hurtig beslutning og mail tilmelding med antal til drf@d-r-f.dk  

Evt. spørgsmål til Lena Kristensen tlf.: 22 84 76 77 eller Werner Larsen på sekretariatet tlf.: 86 91 58 06. 

Mange hilsner 

DRF Bestyrelsen             
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