Participă la tombola Expowood!
Avem premii de peste 500 de euro!
Tradiționala tombolă Expowood îți aduce și anul acesta premii
de valoare. Sponsorii noștri au pus la bătaie scule, consumabile
și mobilier, utile profesioniștilor din industria lemnului, dar nu
numai.
Compania Leitz România, ce are sediul în Brașov, face comerț și
service pentru scule dedicate prelucrării lemnului și oferă un
premiu tentant pentru participanții la tombolă. Aceasta a pus la
bătaie un set de pânze circulare în valoare de 300 de euro.
Firma Mihai Sorin – Utilaje pentru Prelucrarea Lemnului SRL,
cu sediul în Brașov, este reprezentantă în România pentru o serie
de producători de top și oferă o gamă variată de utilaje, instalaţii
şi sisteme pentru prelucarea şi uscarea lemnului masiv. Premiul,
în valoare de aproximativ 107 euro, constă într-o canistră de
adeziv Jowat de tip Pvac, domeniu de rezistență D3, Jowacoll
10305 sau, la alegere, un sac de adeziv termofuzibil de topire
pentru mașini de aplicat cant Jowatherme 28055.
Totodată, și societatea Famos SA din Odorheiu Secuiesc,
specializată în producție de mobilier, oferă un premiu tentant
mai ales celor cărora le place ambientul cu mult lemn masiv.
Premiul oferit constă dintr-o etajeră Tucan, din colecția de
mobilier Heine, din lemn masiv de fag furniruit cu cireș, având
finisare mat-mătăsos, în valoare de 180 de euro.

Ce trebuie să faci ca să participi la tombola Expowood?
Procedura este simplă: te înregistrezi pe site-ul www.
expowood.ro, la ÎNREGISTREZĂ-TE. Apoi primești pe e-mail
un cod pe care-l treci pe un talon de tombolă. Talonul de
tombolă îl vei găsi la fața locului, pe standul C1 din Sala Dacia
al Centrului de Evenimente Lux Divina.
Extragerea premiilor va avea loc sâmbătă, 13 aprilie 2018, în
ultima zi de târg, la ora 12.00.
Program de vizitare:
- joi și vineri, între orele 10-18
- sâmbătă, între orele 10-14
Vă așteptăm cu drag la târg și vă urăm mult succes!

