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PÁLYÁZAT
„Varázsolj JUB festékekkel csodás lakásbelsőt!”

Nyeremény - gyárlátogatással egybekötött
szlovéniai hétvége

• Varázsolj JUB festékekkel csodás lakásbelsőt!
• A legjobb 3 pályázati anyag készítője gyárlátogatással 

egybekötött szlovéniai hétvégén vehet részt 2020-ban. 

(látogatás tervezett időpontja: 2020. május)

Beltér – Évszakhoz illő dizájn kompozíció valós helyen
Beltér – Dekor technikával díszített valós helyszín
Legáttörőbb transzformáció
Kültér – Esztétikusan illesztett dekor technika
Bármilyen egyéb témájú pályaműTÉ
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RÖVID PÁLYÁZATI KIÍRÁS:

A Jub Kft. pályázatot hirdet lakberendezők, enteriőrtervezők, építészek részére.

A jelentkezéseket az info@jub.hu e-mail címre várjuk.

Pályázó úgy pályázhat, hogy jelentkezését a 2019.10.01. - 2020.04.15. közötti 
időszakban elküldi az info@jub.hu címre. A levél tárgy mezőjében a „Varázsolj 
JUB festékekkel csodás lakásbelsőt!” szlogen szerepeljen.

A pályázatot 5 kategóriában lehet benyújtani. Egy pályázó több kategóriában 
is nevezhet, azonban minden kategóriára külön pályaművet kell benyújtania.

A pályázók kategóriánként/pályázatonként maximum 4db fotóval pályázhat-
nak, melynek témájában kapcsolódnia kell a kategória témájához.

Egy pályázó kategóriánként több pályamunkát is beküldhet.

Az alábbi kategóriákban lehet nevezni (csak javaslat):

1. Beltér – Évszakhoz illő dizájn kompozíció valós helyen
2. Beltér – Dekor technikával díszített valós helyszín
3. Legáttörőbb transzformáció
4. Kültér – Esztétikusan illesztett dekor technika
5. Bármilyen egyéb témájú pályamű

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:

• a pályázó nevét, foglalkozását és telefonos elérhetőségét
• rövid bemutatkozást és oklevél a végzettségről
• a részletes pályázati kiírás aláírt változatát
• a nevezési kategóriát (lehet egyénileg kitalált kategória is) 
• a pályamű helyszínének címét (helyszíni bejárás)
• maximum 4 db fényképet az elkészült felületről
• a pályamű rövid jellemzését, és a felhasznált JUB alapanyagok listáját

A beérkezett fényképek közzétételre kerülnek a JUB Kft. facebook 
oldalán (https://www.facebook.com/jubkft).
Ezekre a fényképekre/intézményekre lehet szavazni a “like/tetszik” 
gomb megnyomásával.
A pályázat keretén belül összesen 3 nyertes kerül kiválasztásra.

A nyeremény:

A legjobb 3 pályázati anyag készítője gyárlátogatással egybekötött 
szlovéniai hétvégén vehet részt 2020-ban. (látogatás tervezett idő-
pontja: 2020. május, pontos program és időpont a pályázat nyertese-
ivel kerül egyeztetésre)

A pályamű felé támasztott alapfeltételek:

• A látható felületek legalább 50%-a JUB termékek 
felhasználásával kell, hogy készüljön.

• A beküldött helyszín előzetes bejelentkezéssel megte-
kinthető kell, hogy legyen.

A Pályázat időtartama:

2019.10.01. - 2020.04.15. -ig

Eredményhirdetés:

2020.04.30.

A nyertesek kiválasztása:

3 nyertes kerül kiválasztásra:
1. Facebook közönség szavazás (a beküldési határidő nap-

ján, 2020.04.15. 12:00-kor legtöbb like-kal rendelkező 
pályázat beküldője)

2. JUB Kft. zsűrije választja ki
3. JUB Kft. zsűrije választja ki

A részletes pályázatkiírást az alábbi linken tekintheti meg: Pályázatkiírás megtekintése

JUB DECOR Hydrosol

JUB DECOR Desert

JUB DECOR Beton look

Inspiráció

https://www.jub.hu/sites/www.jub.si/files/documents-hu/other/lakberendezok_palyazati_kiiras_teljes.pdf?fbclid=IwAR00-RMIRcGvfwXU7Are9JaEnBEYGSjhDyTzJA9ivlUq863FCzAefH3tmpU
https://www.youtube.com/watch?v=eoWvmBMeJKg
https://www.youtube.com/watch?v=XNzLgIrt0vY
https://www.youtube.com/watch?v=gSE77ceHd20

