InterClean 2018

- Europas største rengøringsmesse i Amsterdam
16. til 18. maj 2018

Der vil løbende blive informeret om arrangementet på
Facebook siden: Rengøringsbranchens ERFA-gruppe.

Kometvej 5 DK-6230 Rødekro
tlf 73 66 12 04 Fax 73 66 12 03
info@rvunique.dk www.rvunique.dk
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InterClean 2018

- Europas største rengøringsmesse i Amsterdam
16. til 18. maj 2018
RVUnique arrangerer, traditionen tro, messe-arrangement til InterClean-messen i
Amsterdam. Interclean er Europas største messe indenfor rengørings- og service branchen og er bestemt et besøg værd. Her kan man få et rigitg godt indblik i, hvad der
rører i sig branchen og i hvilken retning udviklingen går.
Vi er pt. i gang med at sammensætte et spændende og alsidigt program, der giver
mulighed for at styrke relationer, opbygge nye, vindensdele og ikke mindst, at få en
masse fagligt input.
Messe-arrangementet indeholder følgende:
- Fly fra Billund eller København lufthavn til Schiphol lufthavn, Amsterdam.
- Hotel centralt beliggende med nem adgang til shopping- og restaurationsmiljø.
- Messe-dag på Interclean, med arrangerede stand-besøg samt
mulighed for at se messen på egen hånd.
- Virksomhedsbesøg på FORBO flooring system
En af Europas førende producenter af linoleumsgulve mv.

AMSTERDAM

- Restaurantbesøg/underholdning onsdag og torsdag aften.

MIDDAG
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- Mulighed for at besøge Interclean-messen på afrejsedagen, eller at nyde nogle
timer i Hollands smukke og charmerende hovedstad.
Pris: Kr. 8.498,- excl. moms.
Vi vil udsende et mere detaljeret program i løbet af januar, når alle de enkelte
aftaler med restauranter mv. er på plads.
Tilmelding senest den 1. februar 2018
Ved tilmelding indbetales depositum svarende til 50% af rejseudgifterne
(kr. 4.249,-) Rest betaling sker umiddelbart før afrejsedagen.
For yderligere oplysninger kontakt:
Brian Dall tlf. 22 28 14 02 / e-mail: bda@rvu.dk
Tommy Q Andersen tlf 22 28 14 13 / e-mail: tqa@rvu.dk
Vi vil opfordre til at tilmelde sig FaceBook-siden: Rengøringsbranchens ERFA-gruppe
Her vil vi løbende blive informeret om arrangementet samt mange andre relevante
nyheder, temaer mv.
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