TÉLI KIRÁNDULÁS

BÉCSI SZAKMAI KIRÁNDULÁS
Idén is meghirdetjük az
egynapos adventi
kirándulásunkat Bécsbe.
A programok közt szerepel:
- Edvard Munch kiállítás
a Leopold Múzeumban
(MuseumsQuartier)
- kirakatmustra, fotózás
- Stephansdom
Idõpontok:
2009 december 3. csütörtök, vagy
2009 december 10. csütörtök
Várjuk a jelentkezéseket E-mailen:
dsz@dekorszovetseg.hu, vagy telefonon.
Részleteket a jelentkezõknek elküldjük.

HÍRLEVÉL
2009. november

Várjuk a jelenkezéseket!

1%

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

KEDVES VIP 2010-ES TAGOK!
A 2009 -es Promotion kiállításon
kiosztott 2010-es VIP tagkártyák
eredeti példányait december hónap
folyamán kipostázzuk. Ezúton is
mégegyszer megköszönjük a
részvételt és hogy hozzájárultatok a
rendezvény sikeréhez!

A Dekorszövetség
védnökséget és szakmai
zsûrzést vállal.

2010 -es ÉVI
DEKORSZÖVET SÉG TAGSÁG
A tagsági viszony a tagdíj befizetésével
újul meg. A befizetés határideje 2009
december 31. A Dekorszövetségben
szavazati joggal csak az élhet ill. csak az

FELHÍVÁS
A Dekorszövetség javaslata
részben a kirakatrendezõi
szakma védelmében, hogy a
kirakatrendezõk, dekoratõrök,
nevüket és elérhetõségüket
helyezzék ki az általuk rendezett
kirakatokba. Ezt természetesen a
tulajdonossal egyeztetve tegyék.
Egyes portálok, cégérek is
megérdemelnék tervezõjük
kilétének felfedését. Javaslatunk,
hogy tegyék ki a tervezõ,
kivitelezõ logóját, jelét (szolidan)
az üzletportálra.

DEKORATÕR
MINÕSÍTÕ TANÚSÍTVÁNY
vehet részt versenyeinken ill. használhatja
fel a tagsággal járó, folyamatosan bõvülõ
lehetõségeket, aki a Dekorszövetség
rendes tagja.

A DekorSzövetség minõsített
tanúsítványának tájékoztató
anyagát és a pályázati
nyomtatványt kérje
elérhetõségeinken:

Dekorszövetség fõbb hírei
— 2010 évi tagdíjak befizetési
határideje: 2009 december 31. A tagdíj
éves díja 3000.-/fõ nyugdíjasoknak
2000.- / év, diákoknak ingyenes.
Kérésre csekket küldünk.
— „Legyen a Dekorszövetség tagja
minden végzett kirakatrendezõ és
dekoratõr!“ Egyéb információ, belépési
nyilatkozat kérhetõ E-mailen.

Magyarországi Dekoratõrök és
Kirakatrendezõk Szövetsége
DEKORSZÖVETSÉG
Postacím: 1118 Budapest,
Késmárki utca 4. Fsz. 3.
Fax: 06 / 1 / 361-4366
Tel.: 06 20 396 3568
E-mail: dsz@dekorszovetseg.hu

www.dekorszovetseg.hu

NYITOTT KAPUK

Adószám: 18256419-2-43
Bank: Budapest Bank
10102093-57420300-01000004

Jaschik Álmos Mûvi Szakképzõ Iskola
(www.jaschikmuveszeti.hu)

A Dekorszövetség havonta megjelenõ
Hírlevele lemondható E-mailen.

Cím: H-1097
2009. november 17–18. Budapest,
Illatos út 2-4.
11:00–15:00 óráig

(a Kézmûipari Szakközépiskola és Szakiskola
valamint a Dekoratõr Iskola egyesítésével)

HÍRLEVELÜNKBE HIRDETÉS
F E L A D H AT Ó !

