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Da Hygiejnefokus i 2015 gennemførte den første offentligt åbne rengøringsmesse på dansk jord i
mere end 10 år var det lige før vi druknede i successen, forstået på den måde at der kom rigtig
mange besøgende på messen, langt flere end vi havde forventet.
Derfor bliver Dansk Rengøringsmesse for eftertiden afholdt i Odense Congress Center, hvor vi i hvert
fald ikke løber tør for plads lige med det første!
Foruden udstillingen, som jo altså er væsentligt større denne gang, er der forsat konference som er
opdelt i de tre emner ”Rengøringskvalitet”, ”Arbejdsmiljø i Rengøringsbranchen” og ”Innovation i
Rengøringsbranchen”. Konferencen har vi denne gang delt ud på tre Konferencepartnere som
varetager hver deres session. Se det fulde konferenceprogram på www.drm17.dk.
Kursusdelen får et løft, idet vi indfører fagområder og fagligt niveau på alle kurser, hvorved du som
besøgende allerede på forhånd ved hvilke kurser der er relevante for dig. Kurserne udbydes af
udstillerne samt af officielle Kursuspartnere. Se mere på www.drm17.dk.
Rengørings Mesterskaberne 2016/17 skal også finde sin afslutning under DRM17. Vi har afviklet to af
de tre indledende runder i 2016 og den sidste indledende runde samt finalen i både DM i Gulvvask
og DM i Vinduespolering vil finde sted under messen. Du kan stadig nå at deltage i den sidste indledende runde og se om du kan komme i finalen!
Netværksdelen styrkes yderligere. Der vil være forskellige netværk tilstede under messen, herunder
også Hygiejnefokus’ Fokusgruppe, Rengøringsforum Danmark og andre fysiske og/eller online
netværk.

N

et

væ

rk

g
in
ill
st

Ud

re
n
fe

Ko
n

Ku

rs

er

ce

Registrér dig allerede i dag, så er du med i lodtrækninger
om præmier fra udstillerne igennem hele 2017.

Adgang til messe, kurser* og konference* er gratis ved forhåndstilmelding
senest 1. oktober 2017!
Addgang uden tilmelding; kr. 160,*) pladsbegrænsning, adgang til konference og kurser kan ikke garanteres!
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