H ÍRLEV ÉL
2011. május

A hírlevelet kiadja:
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Kérjük a szavazólapokat a Reök-palota portáján elhelyezett szavazóurnába bedobni.
Kérjük a szavazólapokat a Reök-palota portáján elhelyezett szavazóurnába bedobni.
A szavazatokat a díjátadó előtt nyilvánosan számoljuk össze.

A szavazatokat a díjátadó előtt nyilvánosan számoljuk össze.
Ünnepélyes Díjátadó: 2011. május 14.-én 12.00 – Reök-palota Zöld szalonja.

Ünnepélyes Díjátadó: 2011. május 14.-én 12.00 – Reök-palota Zöld szalonja.
A rendezvény főszervezője és védnöke:

A rendezvény főszervezője és védnöke:

FONTOS! A rendelkezése csak akkor érvényes, ha a nyilatkozaton a
kedvezményezet adószámát, a borítékon pedig az Ön nevét, lakcímét és az
adóazonosító jelét pontosan tünteti fel.

Továbbá kérjük, hogy a nyilatkozatot kisméretű, postai borítékba tegye, és
lezárás után
A BORÍTÉKON A RAGASZTÁSON ÍRJA ALÁ!

A kedvezményzett neve: Magyarországi Dekoratőrök és Kirakatrendezők
Szövetsége

18256419–2–43

Együttműködő partnereink:

A kedvezményzett adószáma

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

Díjszponzorok:

Bank: Budapest Bank 10102093-57420300-01000004

A kirakatversenyeink sikeres lebonyolítása
érdekében kérjük a mindenkori tagságot
az idei évi elmaradt tagdíjak rendezésére.
Ennek módja a bankszámlánkra való utalás
„tagdíj” megjegyzéssel, vagy postai csekket
küldünk. A befizetést igazoló számla
a befizetést követően telephelyünkön
átvehető.
Köszönettel,
a Vezetőség

A kirakatverseny helyszíne: Pécs belvárosa, sétáló utcái.
A közönségszavazás 2011. június 8.-án 10.00 órától
2011. június 10.-én 10.00 óráig tart.

Szavazni a kedvenc versenykirakatra csak az interneten lehet, a www.keresi.hu
weboldalon. Egy számítógépről, egy kirakatra csak egy szavazat adható le.
A legtöbb szavazatot elért versenykirakat elnyeri a közönségdíjat.

Kirakatszínpad – III. Kirakatverseny díjátadója:
2011. június 11.-én 17.00 – Pécs, Színház tér

A RENDEZVÉNY FŐSZERVEZŐJE ÉS VÉDNÖKE:

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK:

DÍJSZPONZOROK:

reklámdekorációsmagazin

INFOVONAL: +36 70 941 8605 és +36 20 396 3568

KIRAKAT

A kirakatverseny
helyszíne: Szeged belvárosa, sétáló utcái.
A kirakatverseny helyszíne: Szeged belvárosa, sétáló utcái.
A közönségszavazás
május
10.00órától
órától
–14.-én
11.30-ig
A közönségszavazás
május12.-én
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–14.-én
11.30-ig
tart. tart.

E-mail: dsz@dekorszovetseg.hu www.dekorszovetseg.hu
1064 Budapest, Rózsa u. 46. I/6. Tel.: (1) 341-0352

KIRAKAT

KIRAKATVERSENY
és
MŰVÉSZI INSTALLÁCIÓ
az ,,üres,, kirakatokban

A MAGYARORSZÁGI DEKORATŐRÖK
ÉS KIRAKATRENDEZŐK SZÖVETSÉGE,
azaz, a DEKORSZÖVETSÉG

