
                                                                      

                   

Tag sammen med DRF’s medlemmer til:
Verdens mest avancerede Rengørings- og
Hygiejnemesse ISSA / INTERCLEAN 2022 i

Amsterdam
Fra 10. til 13. maj 2022 bliver RAI Amsterdam centrum for INTERCLEAN 2022. 
Deltag sammen med DRF og mød over 900 førende producenter og 35.000+ 
branchefolk fra mere end 143 lande.
Se og hør alt om nytænkning fra rengøringsbranchen.

 
Vi arrangerer i dagene tirsdag 10. til torsdag 12. maj

2022. 
3 dage og 2 overnatninger afhængig af fly, hotel og antal

personer og om det er fra Kastrup eller Billund.

Efter tidligere gode studieture til ISSA/INTERCLEAN Amsterdam, vil DRF igen 
arrangere en spændene studietur for dens medlemmer. 

Der vil løbende være opdateringer på DRF’s hjemmeside omkring studieturen. 
Du får mulighed for at deltage i messen og de events og foredrag, som du selv 
melder dig til. Derudover forsøger vi også at arrangere mindst et 
brancherelateret besøg i nærheden af Amsterdam.                                               
Ligeledes arrangeres fællesspisning om aftenen.  

Hotellerne i Amsterdam er ofte optaget og dyre i messeperioden. Vi har erfaring
med, at mange medlemmer vil deltage. Derfor vil vi meget gerne have et 
forhåndstilsagn, hvis du er interesseret. 

Du bedes sende forhåndstilsagn til DRF’s sekretariat på mail drf@d-r-
f.dk  .  
Sidste frist for afgivelse af forhåndstilsagn med forventet antal er 22. 
november 2021. 

Vi forventer at studieturen kommer til at koste mellem kr. 9.500 og kr.11.800,- 
pr. person inkl. fly, hotel, transport og fortæring, alt efter om der rejses fra 
Kastrup eller Billund.

Et forhåndstilsagn fra dig betyder kun, at du er med i antallet af deltagere, som 
vi vil benytte til forhandling med flyselskaber og hoteller. Senest 30. november 
vil du modtage mail om turens gennemførelse, datoer og antal 
forhåndstilmeldinger, samt endelig og bindende tilmeldingsdato.

Vi ved, at der er stor interesse for at komme til INTERCLEAN 2022 i Amsterdam 
og at medlemmer gerne vil rejse med DRF, som er den eneste branche-
arrangører, der er uafhængig af leverandører. 
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Altså: Tag en hurtig beslutning og mail forhåndstilmelding med antal 
til drf@d-r-f.dk Vi forventer at have plads til 60 deltagere og ”først til 
mølle” princippet gælder.

Evt. spørgsmål til Jytte Hansen tlf.: 4021 8766

Mange hilsner

Dansk Rengøringsteknisk Forening
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