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 2019. június 1. -2019. augusztus 31.

 A hirdetési minták alapján a kereskedői hirdetések a megadottnál eltérő 
méretben is megjeleníthetők. 

 A kampány fő elemét, „Akár 5°C-kal hűvösebb tetőtér: 1 mozdulat.” 
vagy „99,9%-os fényzárás: 1 mozdulat.” vagy „Hűvösebb tetőtér és 
teljes sötétség.„ mondatot olvasható formában a hirdetésekben meg kell 
jeleníteni. 

 A hirdetésben szereplő grafikai elemeket a hirdetés elkészítéséhez 
rendelkezésre bocsájtjuk. Javasoljuk, hogy a hirdetés megjelenése előtt a 
végleges grafikai anyagot véleményeztesd. 

 Kérjük, keresd területi képviselődet, vagy 

 Horváth Esztert +36 30 984 0908 telefonszámon vagy

 horvath.eszter@velux.com e-mail címen.

NYÁRI VELUX ÁRNYÉKOLÓ KAMPÁNY

HŰVÖSEBB TETŐTÉR ÉS TELJES SÖTÉTSÉG

Hirdetés/óriásplakát
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 2019. június 1. -2019. augusztus 31.

 A hirdetési minták alapján a kereskedői hirdetések a megadottnál eltérő 
méretben is megjeleníthetők. 

 A kampány fő elemét, „Akár 5°C-kal hűvösebb tetőtér: 1 mozdulat.” 
vagy „99,9%-os fényzárás: 1 mozdulat.” vagy „Hűvösebb tetőtér és 
teljes sötétség.„ mondatot olvasható formában a hirdetésekben meg kell 
jeleníteni. 

 A hirdetésben szereplő grafikai elemeket a hirdetés elkészítéséhez 
rendelkezésre bocsájtjuk. Javasoljuk, hogy a hirdetés megjelenése előtt a 
végleges grafikai anyagot véleményeztesd. 

 Kérjük, keresd területi képviselődet, vagy 

 Horváth Esztert +36 30 984 0908 telefonszámon vagy

 horvath.eszter@velux.com e-mail címen.

NYÁRI VELUX ÁRNYÉKOLÓ KAMPÁNY

HŰVÖSEBB TETŐTÉR ÉS TELJES SÖTÉTSÉG

Hirdetés/óriásplakát
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 2019. június 1. -2019. augusztus 31.

 A hirdetési minták alapján a kereskedői hirdetések a megadottnál eltérő 
méretben is megjeleníthetők. 

 A kampány fő elemét, „Akár 5°C-kal hűvösebb tetőtér: 1 mozdulat.” 
vagy „99,9%-os fényzárás: 1 mozdulat.” vagy „Hűvösebb tetőtér és 
teljes sötétség.„ mondatot olvasható formában a hirdetésekben meg kell 
jeleníteni. 

 A hirdetésben szereplő grafikai elemeket a hirdetés elkészítéséhez 
rendelkezésre bocsájtjuk. Javasoljuk, hogy a hirdetés megjelenése előtt a 
végleges grafikai anyagot véleményeztesd. 

 Kérjük, keresd területi képviselődet, vagy 

 Horváth Esztert +36 30 984 0908 telefonszámon vagy

 horvath.eszter@velux.com e-mail címen.

NYÁRI VELUX ÁRNYÉKOLÓ KAMPÁNY

HŰVÖSEBB TETŐTÉR ÉS TELJES SÖTÉTSÉG

Hirdetés/banner 
négyzet
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 2019. június 1. -2019. augusztus 31.

 A hirdetési minták alapján a kereskedői hirdetések a megadottnál eltérő 
méretben is megjeleníthetők. 

 A kampány fő elemét, „Akár 5°C-kal hűvösebb tetőtér: 1 mozdulat.” 
vagy „99,9%-os fényzárás: 1 mozdulat.” vagy „Hűvösebb tetőtér és 
teljes sötétség.„ mondatot olvasható formában a hirdetésekben meg kell 
jeleníteni. 

 A hirdetésben szereplő grafikai elemeket a hirdetés elkészítéséhez 
rendelkezésre bocsájtjuk. Javasoljuk, hogy a hirdetés megjelenése előtt a 
végleges grafikai anyagot véleményeztesd. 

 Kérjük, keresd területi képviselődet, vagy 

 Horváth Esztert +36 30 984 0908 telefonszámon vagy

 horvath.eszter@velux.com e-mail címen.

NYÁRI VELUX ÁRNYÉKOLÓ KAMPÁNY

HŰVÖSEBB TETŐTÉR ÉS TELJES SÖTÉTSÉG

Hirdetés/banner 
fekvő
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 2019. június 1. -2019. augusztus 31.

 A hirdetési minták alapján a kereskedői hirdetések a megadottnál eltérő 
méretben is megjeleníthetők. 

 A kampány fő elemét, „Akár 5°C-kal hűvösebb tetőtér: 1 mozdulat.” 
vagy „99,9%-os fényzárás: 1 mozdulat.” vagy „Hűvösebb tetőtér és 
teljes sötétség.„ mondatot olvasható formában a hirdetésekben meg kell 
jeleníteni. 

 A hirdetésben szereplő grafikai elemeket a hirdetés elkészítéséhez 
rendelkezésre bocsájtjuk. Javasoljuk, hogy a hirdetés megjelenése előtt a 
végleges grafikai anyagot véleményeztesd. 

 Kérjük, keresd területi képviselődet, vagy 

 Horváth Esztert +36 30 984 0908 telefonszámon vagy

 horvath.eszter@velux.com e-mail címen.

NYÁRI VELUX ÁRNYÉKOLÓ KAMPÁNY

HŰVÖSEBB TETŐTÉR ÉS TELJES SÖTÉTSÉG

Hirdetés/újság A4 
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 2019. június 1. -2019. augusztus 31.

 A hirdetési minták alapján a kereskedői hirdetések a megadottnál eltérő 
méretben is megjeleníthetők. 

 A kampány fő elemét, „Akár 5°C-kal hűvösebb tetőtér: 1 mozdulat.” 
vagy „99,9%-os fényzárás: 1 mozdulat.” vagy „Hűvösebb tetőtér és 
teljes sötétség.„ mondatot olvasható formában a hirdetésekben meg kell 
jeleníteni. 

 A hirdetésben szereplő grafikai elemeket a hirdetés elkészítéséhez 
rendelkezésre bocsájtjuk. Javasoljuk, hogy a hirdetés megjelenése előtt a 
végleges grafikai anyagot véleményeztesd. 

 Kérjük, keresd területi képviselődet, vagy 

 Horváth Esztert +36 30 984 0908 telefonszámon vagy

 horvath.eszter@velux.com e-mail címen.

NYÁRI VELUX ÁRNYÉKOLÓ KAMPÁNY

HŰVÖSEBB TETŐTÉR ÉS TELJES SÖTÉTSÉG

Hirdetés/újság ½ A4
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 2019. június 1. -2019. augusztus 31.

 A hirdetési minták alapján a kereskedői hirdetések a megadottnál eltérő 
méretben is megjeleníthetők. 

 A kampány fő elemét, „Akár 5°C-kal hűvösebb tetőtér: 1 mozdulat.” 
vagy „99,9%-os fényzárás: 1 mozdulat.” vagy „Hűvösebb tetőtér és 
teljes sötétség.„ mondatot olvasható formában a hirdetésekben meg kell 
jeleníteni. 

 A hirdetésben szereplő grafikai elemeket a hirdetés elkészítéséhez 
rendelkezésre bocsájtjuk. Javasoljuk, hogy a hirdetés megjelenése előtt a 
végleges grafikai anyagot véleményeztesd. 

 Kérjük, keresd területi képviselődet, vagy 

 Horváth Esztert +36 30 984 0908 telefonszámon vagy

 horvath.eszter@velux.com e-mail címen.

NYÁRI VELUX ÁRNYÉKOLÓ KAMPÁNY

HŰVÖSEBB TETŐTÉR ÉS TELJES SÖTÉTSÉG

Hirdetés/újság ½ A4
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 2019. június 1. -2019. augusztus 31.

 A hirdetési minták alapján a kereskedői hirdetések a megadottnál eltérő 
méretben is megjeleníthetők. 

 A kampány fő elemét, „Akár 5°C-kal hűvösebb tetőtér: 1 mozdulat.” 
vagy „99,9%-os fényzárás: 1 mozdulat.” vagy „Hűvösebb tetőtér és 
teljes sötétség.„ mondatot olvasható formában a hirdetésekben meg kell 
jeleníteni. 

 A hirdetésben szereplő grafikai elemeket a hirdetés elkészítéséhez 
rendelkezésre bocsájtjuk. Javasoljuk, hogy a hirdetés megjelenése előtt a 
végleges grafikai anyagot véleményeztesd. 

 Kérjük, keresd területi képviselődet, vagy 

 Horváth Esztert +36 30 984 0908 telefonszámon vagy

 horvath.eszter@velux.com e-mail címen.

NYÁRI VELUX ÁRNYÉKOLÓ KAMPÁNY

HŰVÖSEBB TETŐTÉR ÉS TELJES SÖTÉTSÉG

Hirdetés/újság ½ A4 
(álló)


