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FOTO Z HEIMTEXU 2015 A PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST
Jako každým rokem, tak i letos jsme vás očekávali na našem stánku na veletrhu HEIMTEX 2015 ve Frankfurtu nad Mohanem. Jsme velmi
rádi, že jste se dostavili v takovém počtu a upřímně vám všem za to děkujeme. Naši kolegové z Německa nám záviděli, kolik že máme
milých klientů ☺. Budeme velmi rádi, navštívíte –li nás i příští rok v takto hojném počtu a už dnes se na to těšíme. Frankfurtské párečky
budou opět připravené☺. Tentokrát však pozor, veletrh je ve dnech 12. – 15. 1 .2016.

VELIKONOCE ZA DVEŘMI – či ZA DVERAMI ☺
„Včera“ jsme se potkali na veletrhu ve Frankfurtu a najednou je tu jaro (no skoro léto) a s ním i VELIKONOCE. Dovolte nám tedy abychom
vám z celého srdce popřáli pěkné velikonoce, bohatou pomlázku a hlavně, aby jste (hlavně vy naši klienti na Slovensku) stihli všechny
realizace v pohodě a v klidu před velikonocemi, aby jste si odpočinuli o prodlouženém víkendu a načerpali v těchto příjemných jarních
dnech čerstvou energii na další práci bez zbytečných stresových situací..
Příjemné jarní svátky ☺.
PROMO FOTO – VELKÉ FORMÁTY - UNLAND – MEDIATHEK
Na našich mateřských stránkách najdete nově odkaz na UNLAND – MEDIATHEK. Pro ty z vás, kteří by rádi prezentovali naše materiály na
svých stránkách či ti z vás, kteří u klientů představují různé návrhy záclon či dekoračních látek do jejich interiérů. Pro ty všechny je určena
naše nová „knihovna“ mediálních souborů. Ať už obrázky interiérů, loga, detaily stínící techniky či prospekty, vše je tak říkajíc pod jednou
střechou (kliknutím) a je pro vás plně k dispozici.
V případě, že budete pro změnu potřebovat foto ve velkém rozlišení, není nic jednoduššího, než poslat mi na mail dostal@unland.cz
odkaz na foto, které by jste chtěli využít na velkoplošnou reklamu ať už ve vašem showroomu, nebo na fasádě vašeho studia a já vám na
oplátku zašlu odkaz tohoto obrázku ve velkém rozlišení (cca 100 – 200 Mb) za předpokladu, že tento obrázek bude v této velikosti
dostupný.
Těšíme se, že se vám budou naše ilustrační fotografie interiérů líbit.
Zde je pak odkaz:
http://www.unland.de/media/

NOVÝ PROSPEKT UNLAND 2015
Na webu UNLAND.CZ je nově ke stažení nový prospekt UNLAND 2015 s novinkami v kolekci 2015, které jsme vám představovali na
Heimtexu 2015.
Najdete jej na této adrese:
http://www.unland.cz/userFiles/kestazeni/unland_2015.pdf

UNLAND – VÝPRODEJE
Jako již tradičně, byť možná pro někoho nově ☺, jezdíme vždy začátkem roku vybírat do mateřské firmy v Německu tzv. výprodeje.
Jedná se o, buď artikly, které v kolekci končí anebo artikly, které jsou tak říkajíc zkušební, podle kterých se pak dále vyrábí materiály do
nové kolekce.
Tyto výprodejové artikly vybíráme tak, aby byly co možná bez kazů a cenově přijatelné. V nabídce tak máme kupříkladu blackout v šíři
140 cm, smetanový odstín za cenu 139,- Kč, mimo to i záclony ve výšce 180cm i 280 cm a spoustu dalších dekoračních látek.
Pro toho z vás, koho by tato nabídka zajímala a poptává co možná nejlevnější materiál, kterým by uspokojil nenáročného klienta, tomu
můžeme a rádi vyhovíme.
V nabídce je cca 200 rolí dekoračních látek a stejné množství záclon.
VYBRÁNO Z VAŠICH REALIZACÍ
Tentokrát vám přinášíme realizaci studia SATIN Praha. Také by jste v tomto apartmánu chtěli strávit noc? Já rozhodně celý týden ☺.
Moc děkujeme milým dámám ze studia SATIN za poskytnutí fotografií.

Použité materiály: Dekorační látka UNLAND 6425 a 6426 spolu s jednobarevnou dekorační látkou UNLAND 6030.
S přáním příjemného čtení
Vladimíra a Jaromír Dostálovi
UNLAND International GmbH - Obchodní zastoupení pro ČR a SR
Ke koupališti 356, Cerhovice 26761, Česká Republika
Mobil: 00420 722 477 623 00420 722 477 625
E-mail: dostal@unland.cz
Web: www.unland.de
GPS:
N 49°50'40.60" E 13°49'37.41"

UNLAND pierre cardin ELVO cordima INTERIEUR

