HÍRLEVÉL
2009 január

Tolvaly
1947 – 2008
Utolsó útjára kísértük Tolvaly Ernõt, a
szeretett tanárt és kollégát 2008
december 30-án a kispesti Öreg
Temetõben.

— A Dekoratõr Minõsítõ Tanúsítvány
kiadásának meghirdetése és a tanúsítvány
megpályázhatóságának
elindítása.
A Tanúsítvány igényléséhez szükséges
lesz: 1. Dekorszövetségi tagság,
2. adatlap pontosan kitöltve,
3. portfólió bemutatása.
A meghirdetés dátuma: 2009. febr. 20.
— DEKOR 2 kiállítás megszervezése.
— Pécsi Kirakatverseny 2009
szervezése, bonyolítása.
— Tavaszi szakmai kirándulás Bécsbe.
— 2008-as évi Srimai Terasz alkotóinak
kiállítása Budapesten.
— S r i m a i Te r a s z a l k o t ó t á b o r
Horvátországban 2009 nyarán.
— Budapesti Õszi Kirakatverseny 2009.
— „Legyen a Dekorszövetség tagja
minden kirakatrendezõ és dekoratõr!“
célkitûzés, mely stabil bázisú szakmai
szervezet fenntartására, és adatbázisunk
gyarapítására összpontosít.

DSZ KÖZGYÛLÉS
Dekorszövetség következõ
közgyûlésének idõpontja:
2009. FEBRUÁR 20. péntek du.
Minden tagunk meghívót kap.
A program elõzetesen:
- bemutatjuk a Dekoratõr
Minõsítõ Tanúsítványt,
- beszámolók, tisztújítás kihirdetése,
- árubemutató, cégbemutató.

1%
Ha egyetért célkitûzéseinkkel
(http://dekorszovetseg.gportal.hu)
kérjük támogassa mûködésünket
adója 1 % - ával!
Adószámunk: 18256419-2-43

A DEKORSZÖVETSÉG
TAGKÁRTYA
FELHASZNÁLÁSI
LEHETÕSÉGEI
— SIGN Magazin éves elõfizetésébõl
10 % kedvezmény.
Az elõfizetõk SIGN Vásárlókártyát
kapnak. A kártya tulajdonlása számos
elõnnyel jár! A Sign Magazin weboldalán
megnézhetõ az aktuális kártyaelfogadóhelyek listája.
— VINK PLAST 30.000 Ft fölötti
vásárlás esetén 5% kedvezményt ad.
— CÉG BT. hangstúdiós munkák,
prezentációk, reklámfilmek hangfelvételek és szinkronizálási munkák
közvetítésébõl 10% jutalékot ad.
— FIGURA DEKOR Kft. kirakati babák
eladása után egyszeri 3-5 %, és kirakati
babák bérletre közvetítésébõl 10%
jutalékot ad.
— HANGA VIRÁG-AJÁNDÉK
vásárláskor 10 % kedvezményt ad.
Kapható: vágott virág, cserepes virág,
száraz virág, koszorú, díszcsokor, kaspó,
cserép, kellék...
— DEKORSZÖVETSÉG rendezvényeire ingyenes vagy kedvezményes
belépési ill. részvételi lehetõség.
— DEKORSZÖVETSÉG tagjai megkapják a szövetség rendszeres Hírlevelét.
— A tagok a DSZ Hírlevelében ingyenes
apróhirdetést adhatnak fel.
— A tagok ingyenesen regisztrálhatnak a
DSZ honlapján szereplõ szakmai adatbázisban.
UTASELLÁTÓ 60
2008 12.17. – 2009 03.30.
idõszaki kiállítás
a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban
1051 Budapest, Szent István tér 15.
Az ország hajdan legnagyobb
vendéglátó vállalata átalakulva, de ma
is mûködik, és születésnapját ünnepli...

KIÁLLÍTÁS AJÁNLÓ

Dekorszövetség tervezett
programjai 2009-ben

Mindenkinek jó munkát kíván: a DekorSzövetség
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E-mail: dekorszovetseg@c2.hu
www.gportal.hu/dekorszovetseg
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