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DANSK TAXI RÅD

Deltag i udstillingen og få kontakt
med beslutningstagerne i taxibranchen
Dansk Taxi Råd er taxibranchens vigtigste organisation. Rådet
repræsenterer 80% af taxiselskaberne i Danmark.
Dansk Taxi Råd er det væsentligste bindeled mellem myndigheder
og erhverv. Opgaven er at sikre branchen de bedst mulige vilkår at
drive vognmandsvirksomhed under.
Dansk Taxi Råd holder i 2018 deres generalforsamling den 4.
maj, hvor alle beslutningstagere i branchen er samlet. Det er
en optimal mulighed for at komme i kontakt med taxierhvervet
og indlede samarbejde, præsentere produkter med relevans for
erhvervet eller etablere fremtidige forretningsaftaler og forbindelser.

Tidspunkt:
Udstillingen starter den 4. maj kl. 10.00, hvor der bliver serveret
morgenmad i lokalet og fortsætter i alle generalforsamlingens
pauser frem til kl. 18.00.
Sted:
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
Telefon: 7642 8500
Annoncering:
I generalforsamlingsudgaven af magasinet TAXI nr. 3, som udkommer i april 2018 vil det være muligt at annoncere.
Bemærk deadline for bestilling af annoncer vil være ca. en måned
før deadline
Kontakt Per Christensen for indbookning af annoncer på telefon:
5373 1373
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5,5 x 5 meter (cirka)
= 27,5 m2
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5 x 6 meter på længste
ben = 27,5 m2
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3 x 2 meter
= 6 m2

3 x 4 meter på
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11,5 m2

7 x 7 meter = 49 m2
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Udendørsstand:

Standopstilling:
Standene kan sættes op fra den 3. maj fra kl. 1800 – 2100. Eller den
4. maj fra kl. 0700. Alle stande skal være færdigopstillet og klar til
åbning af udstillingen den 4. maj kl. 1000.
S pørgsmål vedr. tekniske detaljer såsom internetopkobling mm.
i forbindelse med opstilling af stand kan rettes til AV-afdelingen,
av1@munkebjerg.dk, 7642 8526.
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Frokost & Middag
Dansk Taxi Råd er vært ved frokost og middag med efterfølgende
fest. Tilmelding er nødvendig på ma@taxi.dk.
Derudover er det også muligt at overnatte på Hotel Munkebjerg
mod egenbetaling, kontakt Marianne Atting, ma@taxi.dk.
Presse:
I generalforsamlingsudgaven af magasinet TAXI nr. 3, som udkommer i april 2018, vil vi gerne give udstillerne mulighed for en kort
præsentation af deres produkter / serviceydelser. Manuskript og
eventuelle billeder skal være redaktionen i hænde medio marts
2018. Mailes til ch@taxi.dk

horisont
gruppen

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

# 03 - April 2017 - 14. årgang

ET TRAVLT ÅR MED
NY TAXILOV

DTR flyttede magten

DTR tog overhalingssporet til indflydelse på
ny taxilov, mens taxichaufførernes blokader
mod Uber bliver kaldt anakronistiske i ny bog
om lobbyisme
Side 10

Hybrid er et taxihit

Storvognmand satser på hybridbiler og
drømmer om en ren el-taxiflåde, men så skal
kommunen række hånden ud og give taxibranchen lidt tiltrængt kærlighed
Side 12

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

NY TAXILOV ÅBNER FOR
UDVIKLING OG VÆKST

SIDE 8

Uber and out

Uber vil ikke følge den danske lovgivning
– gammel som ny – og har i denne måned
lukket sin pirattaxitjeneste efter to og et halvt
år i Danmark
Side 6

# 01 - Februar 2017 - 14. årgang

SIDE 6-15

Omstillingen begynder nu

Indenfor de næste tre år bliver taximarkedet
givet frit og det er nu den etablerede branche
skal udnytte mulighederne i den ny lov, lød
opfordringen på medlemsmøder i DTR
Side 10

Ny taxilov bekymrer

Frygt for skattesnyd i ny lov

Rasmus Prehn, S, frygter at det bliver lettere
at snyde i skat og udøve social dumping på
taxiområdet, hvis regeringens forslag til ny
taxilov bliver vedtaget.
Side 05

Hybridhit til taxibranchen

Toyota tromler ind på taximarkedet med hybridtilbud, hvor vognmændene kan stille den
gamle bil og hente en ny hvert andet år uden
at tænke på gensalg
Side 10

Behov for skattekontrol

Kommission bag svensk taxirapport om
skattekontrol anbefaler ingen dispensation fra
taxameterkrav og dansk skattenotat viser, at
der er behov for øget kontrol
Side 12

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Tilfredshed med ny taxiaftale

Danmark får en af de bedste, mest moderne,
innovative og ansvarlige taxiaftaler i Europa,
mener socialdemokrater, der har kæmpet
hårdt for aftalen
Side 14

# 06 - Oktober 2016 - 13. årgang

MINISTER FREDER UBER

POLITIET KÆMPER MED
AT KNALDE UBER
SIDE 06

Det faglige niveau er i fare med manglende
krav om uddannelse ligesom skatteindbetalingen er usikker og så er der behov for smidige
overgangsordninger
Side 14

# 02 - Marts 2017 - 14. årgang

Grov vold følger med taxijob

Ny undersøgelse viser, at hver 5. taxifører
oplever grov vold og 80 procent har ubehagelige oplevelser 15-20 gange om året –
Trine er en af dem, der blev ramt
Side 14

Flextur skal tilbage til rødderne

Taxibranchen ønsker ikke Flextur afskaffet, men det er fornuftigt med et politisk
serviceeftersyn for Flextur er blevet en kommunal taxiordning
Side 22

SIDE 6

Ny taxilov bekymrer

Vi har spurgt medlemmerne om deres syn på
ny taxilov og de mener ikke fremtiden er lys.
Dansk Taxi Råds direktør giver svar på de
spørgsmål, der bekymrer
Side 9

Skulle du have eventuelle spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Per Christensen
e-mail: pc@horisontgruppen.dk
Mobil: 5373 1373
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