Kudlanka

FOTOSOUTÄšÅ½ O CENY - S FIRMOU HORNSCHUCH
StÅ™eda, 02 Ä•erven 2010

Jak víte, mnoho z vás vyhrálo hezké folie v soutÄ›Å¾i poÅ™ádané firmou HORNSCHUCH CS. A jak jsem slíbila, tak nyní
zahajuji dal&scaron;í pokraÄ•ování - novou soutÄ›Å¾ - tentokrát se jedná o to, co se vám s onÄ›mi vyhranými foliemi podaÅ™ilo
A dobrá zpráva je, Å¾e se pokraÄ•ovací soutÄ›Å¾e mÅ¯Å¾e zúÄ•astnit kaÅ¾dý - tedy i ti, co nevyhráli. V Ä•em konkrétnÄ› se s
jak?

Pokud tedy jste výherci první Ä•ásti soutÄ›Å¾e a máte uÅ¾ doma fólie od firmy Hornschuch (o jaké se pÅ™esnÄ› jedná,
dozvÄ›dÄ›t i zde - prosím, kliknÄ›te si -) - pÅ™ípadnÄ› nejste výherci, ale potÅ™ebné fólie si do soutÄ›Å¾e zakoupíte: buÄ• pÅ
http://www.hornschuch.cz/ nebo http://www.dcfix.cz/ . pÅ™ípadnÄ› kdekoliv v prodejních sítích napÅ™. Hornbach, Globus,
Bauhaus Ä•i kdekoli v síti maloobchodních prodejen, které jsou umístÄ›ny po celé republice.
Tak a pak s tÄ›mito foliemi zmÄ›nte, oblepte, vylep&scaron;ete.... jednodu&scaron;e obléknÄ›te svÅ¯j starý (nebo nový) náby
(dveÅ™e, skÅ™ínÄ›, okna, nástÄ›nky... cokoliv vás hezkého napadne), poté své dílo vyfotografujte a výsledné fotografie poté
za&scaron;lete na adresu Kudlanky - tedy konkrétnÄ› redakce - @ - kudlanka.cz. A je&scaron;tÄ› jedna dÅ¯leÅ¾itá,
veledÅ¯leÅ¾itá vÄ›c - pochopitelnÄ›, Å¾e se nejedná tentokrát o výhradnÄ› dÄ›tské tapety, ale mÅ¯Å¾ete soutÄ›Å¾it s jakýmik
tapetami z nabídky firmy HORNSCHUCH. .... Vyberte si tapety pÅ™ímo z pohodlí svého domova, pÅ™ímo na webu. Díky
tapetovému konfigurátoru si mÅ¯Å¾ete jednotlivé vzory pÅ™ímo aplikovat na zdi v pÅ™edem pÅ™ipravených místnostech. Tap
konfigurátor naleznete na úvodní stránce http://www.hornschuch.cz/ (pro ty, kteÅ™í by ho nemohli hned najít, zde je pÅ™ímo
odkaz http://p-interactive.com/site-rasch/ ). Vzhledem ke kvalitÄ› materiálÅ¯ tapet VLIES tapetování nikdy nebylo tak
snadné! VýbornÄ› lze kombinovat se samolepicími dekoracemi s motivem kvÄ›ty, ornamenty, postavy, abstrakce,
street...zkrátka jsou skvÄ›le kombinovatelné s Ä•ímkoliv ze sortimentu.
Prosím, abyste své fotografie neposílali ve velikosti
po&scaron;tovní známky :-))) - tÄ›Å¾ko by se pak pochopitelnÄ› posuzovaly... Z va&scaron;ich fotografií budou vybrány a za
mÄ›síc zveÅ™ejnÄ›ny tÅ™i nejlep&scaron;í: soutÄ›Å¾ probíhá do 30. 6. 2010!
ALE POZOR: SoutÄ›Å¾ní fotografie s folie
nebudou akceptovány!!!
A NYNÍ - O CO VLASTNÄš HRAJETE?
1. MÍSTO - NÁKUP NA ESHOPU WWW.HORNSCHUCH.CZ V HODNOTÄš KÄ• 3.000,2. MÍSTO - NÁKUP NA ESHOPU WWW.HORNSCHUCH.CZ V HODNOTÄš KÄ• 2.000,3. MÍSTO - NÁKUP NA ESHOPU WWW.HORNSCHUCH.CZ V HODNOTÄš KÄ• 1.000,PLUS BONUS: obzvá&scaron;tÄ› povedené fotografie budou dál prezentovány ve spojení s firmou Hornschuch

pÅ™eju vám v&scaron;em co nejvíc kreativních nápadÅ¯ a následnÄ› velký úspÄ›ch s va&scaron;im dílem.d@niela.

https://www.kudlanka.cz
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