Dansk Rengøringsteknisk Forenings medlemmer,
leverandører, rådgivere og rengøringsselskaber m.fl.

Juni 2022
Udstilling for DRF´s medlemmer

Dansk Rengøringsteknisk Forening arrangerer igen rengøringsudstilling i forbindelse med vores efterårsseminar, der også er foreningens 40 år jubilæumsseminar.
Et seminar hvor kunderne er tilstede og resten er op til dig som udstiller.
Udstillingen vil være placeret i det område, hvor der vil blive serveret kaffe og forfriskninger under
seminaret. Alle pauser bliver hermed holdt midt i udstillingerne, så udstillerne får maksimalt udbytte af pauserne.
Desuden afholdes en konkurrence med en ret flot præmie. Konkurrencen kommer til at dreje sig
om udstillerne og hvor I kan tilføre værdi til jeres kunder.
I den sammenhæng, bedes I, senest ved udgangen af august, fremsende et spørgsmål med 4
svarmuligheder, hvoraf kun et er rigtigt, til sekretariatet. Spørgsmålet bør, naturligvis, relatere sig
til
Jeres forretning og hvor I kan tilføre kunden værdi.
Spørgsmål og svar vil indgå i en Kahoot-quiz, hvor DRF udlodder en fin hovedpræmie.
En lignende konkurrence blev afholdt på seneste seminar og var en stor succes.
Der bliver en længere pause både på 1. og 2. dag, så der bliver god tid til at få nogle gode snakke
med deltagerne og klædt dem godt på til konkurrencen.

DRF inviterer derfor Jer til at deltage som udstillere på seminaret som løber af stablen på:

Dansk Rengøringsteknisk Forening DRF
Tlf.: 54 33 46 46
www.d-r-f.dk

Sekretariat: Skovbrynet 11, 7130 Juelsminde
drf@d-r-f.dk

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

Standene vil blive på ca. 6 m2, på stand planen kan du se, der er 25 stande. Der vil være 1 rundt
bord med dug samt strøm på standen. Standene 18 – 25 skal selv have bagvæg med.
Standene fordeles efter ført til mølle. Lad os vide hvilket stand nummer du ønsker.
Jeres stand skal være stillet op senest kl.8.00 på første dag og må tidligst tages ned efter sidste
pause på 2. dagen.
Prisen for en standplads + deltagelse for en persons deltagelse i det fulde program på seminaret,
inkl. logo på DRF’s hjemmeside, og på selve præsentationen på seminaret, er som følger:
Seminar - medlemmer
Seminar - ikke medlemmer
Pris pr. stand

kr. 5.800
kr. 7.500
kr. 4.500

Deltagere på standen skal tilmeldes seminariet.
Kun medlemmer af DRF kan udstille.
Seminaret er tilrettelagt således, at der bliver rigelig af tid til, at I kan vise jeres produkter frem på
standene.

Dansk Rengøringsteknisk Forening DRF
Tlf.: 54 33 46 46
www.d-r-f.dk

Sekretariat: Skovbrynet 11, 7130 Juelsminde
drf@d-r-f.dk

Hvad udstillingsstandene skal bestå af, bestemmer du/I naturligvis selv, men der er gode muligheder for at demonstrere maskiner o. lign. Har du ønske om andet på standen (der er trægulv på
standen) bedes du kontakte Sekretariatet: Kurt Skydt Tlf.: 54 33 46 46 Mail: drf@d-r-f.dk
dette inden den 12. september.

Ønsker du/I, som udstillere, at uddele brochurer, reklamegaver eller andet materiale til alle seminardeltagere vil vi gerne være behjælpelige. Hvis I giver os besked og leverer materialet dagen før,
så vil vi sørge for, at det bliver lagt frem til hver enkelt deltager.
På din egen udstillingsstand er du naturligvis velkommen til at markedsføre dig, som du ønsker.
Alle er velkomne til at lave små konkurrencer/messetilbud, eller andet på jeres stand.

Det endelige program er færdigt og kan ses på forenings hjemmeside: D-R-F.dk.

Med venlig hilsen og på gensyn
Dansk Rengøringsteknisk Forening.

Sekretariatet: Kurt Skydt
Udstilling:
Jytte Hansen
Jan Matthiesen

Tlf.: 54 33 46 46
Tlf.: 40 21 87 66
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