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Így kell csinálni!
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Pucéron vagy fürdőruhában?
Hazánkban is egyre feszítőbb kérdés, hogy fürdőruhában vagy fürdőruha
nélkül szaunázzunk. Az
egészséges a fürdőruha
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partnerre találtak. – A megyében található 11 „kajak-kenu pont” az egyik
alappillére lehet SzabolcsSzatmár Bereg megyében
a turisztikai fejlesztéseknek. Ennek később gazdasági eredményei is lesznek, így olyan megyévé
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az országos döntőn
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Építőipari és
lakberendezési
Jelentkezzen
kiállítónak a régió
egyik legnagyobb
építőipari
szakkiállítására!

KIÁLLÍTÁS

Ingyen
es
belépő
!

2016. május 21–22. DEBRECEN – HALL

Early bird
árak április
1-jéig!

Amit nyújtunk:
➡ 4 megyés intenzív médiakampány
➡ megbízható, korrekt szervezői háttér
➡ korrekt árak
➡ igényes kiállítói helyszín
➡ ingyenes parkolás
➡ személyes ügyintézés

A stand díjának 70 százaléka
lehirdethető a Hajdú-bihari Naplóban!

Az alábbi tevékenységi körökben várjuk partnereinket:

834218

Vannak, akik a csenA vízitúra
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ingatlanértékesítés/
-kiadás

lakberendezés/
belsőépítészet

kertépítés

megújuló
energiaforrások

Érdeklődni a civisfeszek@russmedia.hu e-mail-címen,
illetve értékesítő kollégáinknál az alábbi elérhetőségeken:
A rendezvény
szakmai támogatója az
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