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Rusza konkurs! Metamorfoza Twojego salonu z Oknoplast oraz Green Canoe totalnie za darmo

Już od 22 września ruszył konkurs, w ramach którego Grupa OKNOPLAST wraz z popularną dekoratorką wnętrz
znaną z bloga Green Canoe całkowicie odmieniają wygląd wybranego salonu zupełnie za darmo. Zgłoszenia można
wysyłać do 8 października 2017. Zwycięzcy przeniosą się w klimat Skandynawii jeszcze tej jesieni.

Słoneczne, kolorowe lato zakończyło się już bezpowrotnie. Po serii deszczowych dni jesiennych Grupa OKNOPLAST
znalazła sposób na skuteczne poprawienie nastroju, nawet kiedy pochmurne popołudnie spędzamy w zaciszu
domowym. Konkurs Metamorfoza Salonu sprawi, że poczujemy się znacznie lepiej we własnych czterech kątach.
Pozwoli spojrzeć na swój salon przez Okno inspiracji.
Uczestnicy akcji, która rozpoczyna się już tej jesieni, będą mogli liczyć na całkowitą, darmową metamorfozę ich
salonu. Nowe okna, meble, kolor ścian, piękne tkaniny, dekoracje i oświetlenie. A wszystko to w nowoczesnym stylu
skandynawskim, zgodnie z projektem przygotowanym przez Joannę Marciniak-Wróblewską znaną z popularnego bloga
o wnętrzach, wystroju i designie Green Canoe.
Jesteśmy firmą rodzinną, która zawsze chętnie tworzyła i angażowała się w inicjatywy wpływające w realny,
pozytywny sposób na życie drugiego człowieka. Konkurs, który proponujemy, jest odzwierciedleniem tej filozofii.
Chcemy wprowadzić nową jakość do domów uczestników jesiennej akcji. Jako przedsiębiorstwo związane z branżą
budowlaną oferujemy całkowitą metamorfozę przestrzeni, w której zwykle spędzamy najwięcej czasu – mówi
Magdalena Cedro-Czubaj, Dyrektor Marketingu Grupy OKNOPLAST. – Co istotne, zmiany, które wprowadzamy w
ramach konkursu, to nie tylko designerskie wzornictwo, czy piękne tkaniny wysokiej jakości. To także komfort i
wygoda użytkowania dla domowników dzięki innowacyjnym i funkcjonalnym oknom, które sami produkujemy.
Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie wszystkich, którzy potrzebują takiej zmiany.
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Każdy może wysłać zgłoszenie
Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy być osobą pełnoletnią posiadającą mieszkanie własnościowe. Zgłoszenie
należy wysłać na adres metamorfozy@oknoplast.com.pl. Powinno zawierać pięć zdjęć obecnego stanu salonu wraz z
krótkim opisem chęci zmiany oraz wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje się na stronie Grupy
OKNOPLAST. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 października 2017 roku, a już 9 października poznamy wyniki
konkursu. Metamorfoza salonu osób, które zostały wyłonione, rozpocznie się między 10 października a 26 listopada i
potrwa do sześciu tygodni. Więcej informacji dotyczących akcji, jej regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego
znaleźć można na stronie organizatora.
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