Utolsó útjára kísértük 2009. december 8.-án,
Budapesten, a Farkasréti temetõben
a kedves tanárt, képzõmûvészt, az egykori
Dekoratõr Iskola igazgató helyettesét,

HÍRLEVÉL

Sándorfy Évát.

2009. december

A Dekorszövetség új(!) szolgáltatása
tagjai részére 2010-ben

EGYÉNI WEBOLDAL
Egy kicsi reklám senkinek sem nem árt!
Tagjaink számára lehetõséget biztosítunk
egyéni weboldalon való megjelenésre
2010-tõl, amely oldalak a Dekorszövetség
honlapjáról lesznek elérhetõek.
Az oldalak egységes tipográfiát kapnak.

1 %-os felajánlások

2009

Egy-egy portréfotó mellett rövid szakmai
önéletrajzot jelentetünk meg elérhetõségekkel, valamint 2 – 4 db referencia fotót.
Az aloldalak elkészítési és fenntartási díja
személyenként 7.000.- / év. Jelentkezési
adatlap és az egyéni oldal megrendelõ lapja
szokásos elérhetõségeinken kérhetõek. A
mintaoldal hamarosan megtekinthetõ
lesz honlapunkon.

Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag
boldog új évet kívánunk!

Ezúton köszönjük mindazoknak,
akik 2009-ben személyi jövedelemadójuk
1%-ával a Dekorszövetséget támogatták.
A Dekorszövetség a 2009. évi felajánlást
248.755.- Ft-ot kirakatverseny rendezésre és
a szövetség mûködésére fordítja.

Külön köszönet mindazoknak,
akik segítségükkel,
támogatásukkal közremûködtek
a Dekorszövetség
2009-es évi sikereihez!
http://www.dekorszovetseg.hu/
DSZ-elemei/tamogatok-2009.html

Bécsi beszámoló - Advent 2009

DEKORATÕR
MINÕSÍTÕ TANÚSÍTVÁNY
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a Srimai Alkotótábor
DALMÁT ÉRINTÉS
címû kiállításának megnyitójára
2010. január 12.-én 17:00 órára.
Helyszín: Agust Senoa Horvát Klub
Pécs, Esze Tamás u.

Dekorszövetség fõbb hírei

A borongós téli idõ ellenére elszánt csapatunk vállalta az adventi kirakatmustrát Bécs
belvárosában, miután Albertina rizsporos
emlékeit õrzõ falai között feltöltõdött némi
artisztikummal, Wiener Schnitzel-lel
jóllakottan, majd megpihent egy remek
puncs, egy fûszeres tea, vagy egy bögre
forralt bor mellett, fényfûzérek alatt.

— 2010. évi tagdíjak befizetési határideje:
2009. december 31. A tagdíj 3000.-/év,
nyugdíjasoknak 2000.-/év, diákoknak
ingyenes. A 2010-es évi tagkártyákat a
következõ közgyûlésen lehet átvenni, ill.
postán jutattjuk el. Új tagok részére a belépési
nyilatkozat letölthetõ honlapunkról.
— QX-IMPEX Kft. dekorációs és kellék
nagykereskedéseiben a Dekorszövetség
tagjainak belépési akciója ez év dec. 31.-ig
tart. Az akciót követõen regisztráló
Dekorszövetség tagok is szakkereskedõi áron
vásárolhatnak. Részletekért látogassa meg
honlapunkat: www.dekorszovetseg.hu

A DekorSzövetség minõsített
tanúsítványának tájékoztató
anyagát és a pályázati
nyomtatványt kérje
elérhetõségeinken:
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
Adószám: 18256419-2-43
Bank: Budapest Bank
10102093-57420300-01000004
A Dekorszövetség havonta megjelenõ
Hírlevele lemondható E-mailen.

HÍRLEVELÜNKBE HIRDETÉS
F E L A D H AT Ó !

