
Ha egyetért
célkitűzéseinkkel
kérjük támogassa 

működésünket
adója 1 % - ával!

Adószámunk: 18256419-2-43
Magyarországi Dekoratőrök 

és Kirakatrendezők 
Szövetsége

Amikor az 1 % is számít:

http://www.dekorszovetseg.hu/DSZ-elemei/DSZ-hirlevelek.html
http://www.youtube.com/watch?v=IcSQ2Nzm6IE
http://www.youtube.com/watch?v=IcSQ2Nzm6IE
http://www.radaykonyveshaz.hu/
http://www.radaykonyveshaz.hu/


A kedvezményezett adószáma:

A kedvezményezett neve:  
MAGYARORSZÁGI DEKORATŐRÖK ÉS 
KIRAKATRENDEZŐK SZÖVETSÉGE

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma: 

A kedvezményezett neve:
Magyarországi Dekoratõrök és Kirakatrendezõk Szövetsége

Amennyiben a Dekorszövetség javára kíván rendelkezni, kérjük, szíveskedjen a 
következõ lépéseket pontosan elvégezni:
1. tegye normál méretû borítékba,
2. ragassza le a borítékot,
3. a boríték elejére írja rá a nevét, lakcímét, valamint az adóazonosító jelét,
6. a boríték hátoldalát a ragasztáson átfutó jelnél lássa el aláírásával!
7. TOVÁBBÍTSA AZ ADÓHIVATALHOZ!
FONTOS!
Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetõ, ha a borítékon az ÖN NEVÉT, 
LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel, és a leragasztott 
borítékot ragasztott felületére átnyúlóan saját kezû aláírásával hitelesíti!
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Kedves Kolléga!

Amennyiben a DekorSzövetséget támogatja adója 1 %-ával, 
kérjük a szelvényt kinyomtatni és boríték méretûre vágni!

Düsszeldorfi 
 jegyzetek 

Nyomtatás
Bármire nyomtatanak (pl. piros 
alma) bármekkorát (pavilon 
méret).

Betűhasználat, 
felirat, nyomtatott 

reklámanyagok
A fixálatlan krétarajztól az e -
gész falat kitöltő prog ra mo  zott 
világító led fala kig. Fel  nagyított 
céglogó ki vitelezésével mintha 
egy er re specializálódott szak-
ma fog   lalkozna (világító, plasz -
ti kus, mozgó, élő…), fő célja, 
hogy a rengeteg ki állító közül a 
látogató az em lé kezetébe tud-
ja vésni. A stan dokon kevés a 
felirat, a szöveg, és annak is 
irányító, jelölő a szerepe, vagy 
éppen a humor eszközével  hív-
ja fel valamire a fi  gyel met (kép-
re gény szövegbuborék). Sok he  lyen kiírják a cég 
stáblistáját, a babákon lévő öltözék ter ve ző jé nek 
nevét, a termékdíjakat.
A nyomtatott prospektusnak, – ha fel is váltja he-
lyen ként egy-egy CD, DVD, vagy akár egy pendrive, 
– mégis rend kívül fontos a szerepe: tetszetős 
igényes, mi nőségi nyomtatott katalógus, vagy 
port fólió, amely túllép az egyszer használatos 
szórólap feladatán.
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Leszámítva a tolakodó látványokat (ízlés te len-
séget, értéktelenséget) a kis kiállítók egyen-
standokon zsúfolnak a kényszerű helykihasználás 
miatt. Ezeknél sérül a látvány, hiába van 
piacképes kínálata, szinte észrevétlen marad. 
A nagy kiállítók látványosak, szellősek, 
(a fény, a szín, az installáció, háttere a 
show-nak). A stand képe bevésődik, 
a kiállítást elhagyva is megjelenik a 
látogató szeme előtt.

Kedves Dekoratőrök, Kirakatrendezők, 
Támogatóink és Barátaink!
Amennyiben a Dekorszövetséget támogatja adója  
1 %-ával, kérjük a NAV (volt APEH) nyomtatványára 
írja a saját, majd a Dekorszövetség adószámát
és az adóbevallással együtt adja be. 

Kedvencet választani, nem volt könnyű. Volt egy 
hely ahol a látvány, az életérzés, a koncepció hi-
bátlannak tűnt a többszöri visszatérés után is. A 
„hely” reklámszándéka az otthonosság volt, de 
nem a klasszikus értelemben. Ez volt a Knoblauch 
cég standja. Parkettázott felületek között (alattunk, 
mellettünk, felettünk), könyvespolcok, televízió, 
rockzene, a pihenősarok, ahol az emlékkönyv-
szerűen összeállított portfólió volt nézegethető. A 
hatalmas, hosszú asztalt körbeülve, a rock chef 
frissensültjeit fogyaszthattuk remek borokkal, 
a cég képviselőivel való könnyed beszélgetés 
mellett. A kóstoló falatkák közé az asztalra ve tí-
té sek szórakoztatták a vendéget, időnként vicces 
hely zetet is teremtve. 
A láthatóan fejlődő hatalmas terület (17 pa-
vi  lon!), leg közelebb elképzelhető, hogy a ka-
ta ló gus előzetes tanulmányozása nélkül nem 
fo gyasztható. A nem zet közi szervezetekkel lét re-
jött kapcsolatokat hasz no sítani szeretnénk a kö-
vetkező kiállítás megtekintése előtt.

 Jó lenne, ha legközelebb a szakma, vagy más 
tá mogatás mentén szereznénk szakmai tapasz-
talatokat, minél többen.

(A teljes cikk a Sign Reklámdekorációs magazin 
legutóbbi, 2011. március-áprilisi számában 

olvasható. www.magyarsign.hu)

http://www.magyarsign.hu



