
Reseerbjudande 
till alla TEKO-medlemmar!

Branschresa till Heimtextil, Frankfurt                            
10-12 Januari 2017

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag och vonKtek arrange-
rar en gemensam rese – och mässupplevelse för TEKO:s med-
lemsföretag och andra resenärer. Resepaketet ger er ett färdigt 
och prisvärt koncept. Ta chansen att träffa kollegor från samma 
bransch och med gemensamma intressen!



Om Heimtextil
Heimtextil är den bästa mässan för textilier i hem- och offentlig miljö med utställare från hela världen. 
Mässan är först ut och sätter tonen för resten av året inom områdena textil interiör, design och trender.
Årets motto för den välbesökta trendavdelningen är ”Explorations”

Tider för resan
Utresa sker tisdag 10 januari och hemresa torsdag 12 januari. Det ger oss 2,5 dagar på mässan. 
10/1 Göteborg-Frankfurt 06.40 - 08.25     (andra avreseorter kan ordnas)
12/1 Frankfurt-Göteborg 16.50 – 18.30

Följande ingår
– Direktflyg med Lufthansa i ekonomiklass. 
– Hotell 2 nätter, enkelrum på Savoy Hotel Frankfurt, Wiesenhüttenstraße 42. Frukost inkluderat.
– Busstransfer från flygplats till mässa 10/1 samt från mässa till flygplats den 12/1.
– Vid flygplatsen väntar oss en buss som för oss direkt till mässan. För de som önskar kan bussen ta  
    med bagaget direkt till hotellet som placeras i ett bagagerum.
– Inträdesbiljett till mässan ingår. 
– Gemensam middag på onsdag kväll den 11 januari

På hemresedagen gäller följande:
De som önskar kan lämna bagaget på hotellet som sedan hämtas upp av bussen som i sin tur hämtar oss 
på mässan för avresa till flygplatsen. Avresa från mässan sker vid 14-tiden.

Pris
Pris för medlem i TEKO: 11 200 kr exkl. moms  
Pris för icke medlem: 12 200 kr exkl. moms 

Vi ordnar gärna så att deltagare från andra orter kan vara med på resan med flyg från t ex. Stockholm eller 
Köpenhamn. Upplägget blir samma men priset kan komma att skilja eftersom vi då tar fram en resa skräd-
darsydd för er. Fråga gärna, ju fler desto roligare! 

Hotell och transport till mässa
Enkelrum på Savoy Hotel som är centralt placerat på Wiesenhüttenstraße 42 i närheten av järnvägsstatio-
nen i Frankfurt. På hotellet finns bar/bistro, konferensrum samt på översta våningen, ”Savoy Active club” 
med gym, swimmingpool och bastu.Hotellet ligger inom gångavstånd från mässan (15 min) eller S-Bahn 
direkt till mässan (8 min). Mässan är belägen på: Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt a. M.



Boka här!
OBS! Sista anmälningsdag 28 Oktober. 
Vid anmälan åläggs anmälningsavgift om 1500 kr/person som betalas via faktura. Resterande belopp 
faktureras 1:a November. Betalningsvillkor 10 dagar (netto).

Samtliga frågor samt bokning sker via vonKtek:
Tel. 0733-920 985
Email: fvk@vonktek.se
Mer information: www.vonktek.se

OBS! Platser är begränsade – först till kvarn gäller. TEKO och vonKtek förbehåller sig rätten att ställa 
in arrangemanget i fall av för få anmälda. Resan arrangeras av TEKO, Sveriges textil – och modeföretag 
tillsammans med Fredrik von Knorring på vonKtek som är en oberoende industrikonsult specialiserad 
på Textilindustrin.

Reseinformation Frankfurt
Från mässan till hotellet är det gångavstånd, alternativt kan man ta snabbtåget, S-bahn.
Gångavstånd: Hotellet ligger en dryg kilometer från mässan. Promenaden tar ca 15 min. Se karta
Snabbtåg: Hållplatsen vid mässan heter Messe
Därifrån tar man linje S3, S4, S5 eller S6 två hållplatser till Frankfurt Hbf
Hotellet ligger ca 3 min gångväg från mässan. 

För övrig reseinformation hänvisas till Frankfurts resesida. www.rmv.de/en/

Mässinformation
Heimtextil hemsida: http://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html
Savoy Hotel Frankfurt: www.savoyhotel.de/en/


