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www.
turbooking.dk

Tilmelding til Agritechnica 2019
Fredag den 15. og lørdag den 16. november
Rute Sjælland:

Login: DM38
Adgangskode:
bus38

Roskilde station
Ringsted Østre Ringvej, afk. 35
Vordingborg afk. 41, Syd motorvejen
Rødby samkørselsplads afk. 50, på hjørnet af
Sverigesvej og Jøncksvej

www.
turbooking.dk

Rute Fyn:

Login: DM39
Adgangskode:
bus39

www.
turbooking.dk
Login: DM40
Adgangskode:
bus40

www.
turbooking.dk
Login: DM41
Adgangskode:
bus41

Blommenslyst afk. 53, Odense V, samkørselsplads
Middelfart afk. 58, Staurby, samkørselsplads
Aabenraa N afk. 70 v/ Shell 7-elleven

Rute Nord/Midt - Jylland:

Thisted Havn, over for Svend Burgerfri
Herning, afk. 15, samkørselsplads Midtjydske motorvej
Vejle, afk. 59, samkørselsplads i rundkørsel sydgående
retning, Østjydske motorvej

Rute Syd - Jylland:

Brørup, afk. 69, samkørselsplads i rundkørsel,
Esbjerg motorvejen
Kolding Syd, afk. 65, samkørselsplads Tankedal
Aabenraa N, afk. 70 v/ Shell 7-elleven

Fagligt Fælles Forbund
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Invitation

Studietur til

2019

Agritechnica 2019
Fredag den 15. november
og lørdag den 16. november
Dansk Maskinhandlerforening og fællesudvalgene HK/Privat
og Dansk Metal/3F har bevilget penge til en studietur til Europas største
landbrugsmaskinudstilling Agritechnica 2019 i Tyskland

Online
tilmelding
- se bagsiden!

www.
turbooking.dk
Login: DM42
Adgangskode:
bus42

Rute Nord/Øst - Jylland:

Brønderslev afk. 7, samkørselsplads
Haverslev afk. 33, v/ Shell
Sdr. Borup afk. 43 v/ Sunset, samkørselsplads
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 26. september 2019

Studieturen er kun for personale, som arbejder i
butik, lager og administration (også administration inden for salg, økonomi, værksted og lager)
samt mekanikere/montører inden for service og
ufaglært personale (chauffører/klargøring m.m.).
Studieturen er uden beregning for max. 5 medarbejdere pr. forretning, og turen finansieres af
vores uddannelsesfonde.
Det skal understreges, at studieturen kun er for
de faggrupper, der hører under vores overenskomster på området. Derfor er studieturen ikke
for ledere/chefer/sælgere m.m. Studieturen er
en 2-dags bustur med afgang fredag den
15. november og hjemkomst lørdag den
16. november 2019.
Studieturen er inkl. busrejse, middag, entre og
overnatning i dobbeltværelse.
Turen bliver arrangeret i samarbejde med Effektivt Landbrug, men med et separat program for
DM-medarbejdere. Bustransporten ud og hjem
vil blive koordineret i samarbejde med andre
gæster.
Vi har 200 pladser, så her gælder »først til mølle
princippet« - sidste tilmeldingsfrist er torsdag
den 26. september 2019.
Skulle der være ledige pladser, er der mulighed
for at få flere med på turen. Skriv dem på ventelisten (brug kommentarfelt i bookingsystem) og
de vil blive kontaktet, hvis der er pladser.

Program for turen

Deltagerne vil efterfølgende få tilsendt rejsebevis og program med opsamlingssted og
tidspunkt.
Studieturen skal være med til at give indsigt og
viden om branchen. Turen vil ud over udstillingsbesøg, byde på et fællesmøde med aktuel
brancheorientering fra Dansk Maskinhandlerforenings fællesudvalg og middag med underholdning og hyggeligt samvær.
Agritechnica er verdens største udstilling inden
for landbrugsmaskiner og udstyr. Mere end
2.600 virksomheder fra cirka 60 forskellige lande
udstiller i de 24 haller, der rummer 380.000
kvadratmeter udstillingsareal. Udstillingen blev i
2017 besøgt af over 500.000.
Vi håber, denne aktivitet kan skabe faglig indsigt,
viden og netværk for de medarbejdere i vores
medlemsvirksomheder, som yder en stor indsats
i deres daglige virke og har interesse for deres
fagområde og branchen.
Med venlig hilsen og på gensyn!
På vegne af DM-Fællesudvalgene
Dansk Maskinhandlerforening
Klaus Nissen
Branchedirektør

Fredag den 15. november:
Individuel opsamling i Danmark via 5 forskellige ruter
Kl. 09.30:		
Kl. 10.00-12.00:
Kl. 12.00-16.00:
Kl. 16.00:		
					
Kl. 17.15: 		
					

Forventet ankomst til Agritechnica.
Møde i lokale 3B i konferencecentret.
Besøg udstillingen på egen hånd.
Afrejse fra Agritechnica til hotel i
byen Harzhöhe.
Forventet ankomst til hotel i
Harzhöhe – indlogering.

Aftenprogram:
Kl. 19.00: Hotel CAREA Residenz Hotel Harzhöhe.
				
Stor aftenbuffet med vin og øl ad libitum.
				
Arrangementet slutter cirka kl. 23.00.

Lørdag den 16. november:
Fra kl. 7.00:
Kl. 08.00:
Kl. 10.00:
Kl. 16.00:

Morgenmad.
Tjek ud fra hotel.
Ankomst Agritechnica.
Afrejse.

Individuel hjemkomst til opsamlingsstedet.

2019

