
Fart over feltet

Der kommer rigtig fart på i vores kundecentre.
Kom til åbent hus, hvor vi byder på lidt af hvert.

Dato og sted
 29. oktober 2014 Egholmvej 6 B, 9800 Hjørring 

 30. oktober 2014 Anker Engelunds Vej 10, 9200 Aalborg SV 

 5. november 2014 Orebygårdvej 8, Tjørring, 7400 Herning 

 6. november 2014 Søgårdsvej 6, 7500 Holstebro 

 11. november 2014 Cikorievej 23, 5220 Odense SØ 

 12. november 2014 Rosenkæret 8, 2860 Søborg 

 13. november 2014 Vodroffsvej 61, 1900 Frederiksberg C 

Fart over feltet 
Der er fart over feltet til hverdag – og særligt hos 
Beck & Jørgensen. I oktober og november holder 
vi åbent hus i syv kundecentre. 
Teknisk Service vil være til stede for at svare på 
spørgsmål af enhver karakter, og mange af vores 
leverandører møder op og demonstrerer produkter 
og teknikker.
Stor konkurrence med flotte præmier og lidt godt 
at spise og drikke. Sidst, men ikke mindst, er der 
en masse gode tilbud.

Gratis T-shirt til alle!



Dato og sted

Se bagsiden

FODBOLDREJSE FOR TO
Rejse for to personer til en af de store fodboldkampe på Allianz Arena i München.  
I præmien indgår billetter til fodboldkamp, flyrejse, hotelophold og en middag.
Vinderen udtrækkes d. 14/11-2014 blandt konkurrencedeltagerne i alle syv kundecentre.

HOTELOPHOLD FOR TO
Hotel/kro-ophold for to personer med middag, overnatning 
og morgenmad. Vinderen udtrækkes blandt konkurrence- 
deltagerne kl. 14.00 på dagen.

RADIOSTYRET
FERRARI
Den hurtigste bil/fører vinder 
en flot radiostyret Ferrari.

Leverandørbesøg
Vi har besøg af leverandører, som demonstrerer en række 
produkter lige fra glasfilt- og væv til sprøjteanlæg, gulvepoxy 
og spartelprodukter. Sikkerhedsudstyr er der også tænkt på. 
Kom og se, hvad vi har af udstyr – ikke til din bil, men til det 
der virkelig betyder noget for dig – dit arbejde.

Stor konkurrence
Prøvekør en radiostyret Ferrari. Med lidt
mod og held i sprøjten kan den måske blive din. 
Efter køreturen deltager du i lodtrækningen om et hotel/kro-ophold for to, eller 
den store hovedpræmie, som er en rejse for to til en fodboldkamp i München.

Mange gode tilbud
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Lidt lækkert og godt
Kl. 10.00-12.00 Kaffe og kage

Kl. 12.00-14.00 Frokostbuffet

PEVEA
Vægmaling 
Hvide og lyse nuancer

14,-
 19,-

Ved køb af hele paller (44 spande)

Glans 5 
9/10 liter 
Kr./liter

Glans 10 
9/10 liter 
Kr./liter
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