
Kom med til en fantastisk aften, hvor du vil blive inspireret og forkælet af  vores lokale sam-
arbejdspartnere. Vi vil glæde os til at vise dig de nyeste trends indenfor smykker og ure og 
give dig en forsmag af  forårets smagsoplevelser. Desuden vil stifteren bag ”Soldier to Soldier” 
Stefan Hylleborg komme og fortælle historien bag, samt den lokale smykkedesigner Christine 
Bukkehave kommer og fremviser sin smukke smykkekollektion.

SAMARBEJDSPARTNERE:
l	Pind J. Design - Eget værksted - se vores egne smykkedesigns og vores dygtige guldsmede  
 og urmager arbejde
l	Larsen Watches - Se de nyeste ure designet og produceret i Svendborg
l	Aagaard / Kranz & Ziegler - Fremviser nyeste trends og nyheder fra følgende smykkeuni- 
   verser; STORY, Stine Bramsen, Christine Bukkehave, Sigrun Uggerby, COUTURE,       
 Connections, From Soldier to Soldier og LOVE
l	Ø-Bryg -Thurø - Smagsprøver og salg
l	Vinspecialisten - Svendborg - Smagsprøver og salg
l	Schiang Living - Udstilling af  designmøbler
l	Bar Sushi - Serverer lækker sushi fra sushi-universet

Pind J. Design 
inviterer til Luksus-aften!

Lokalt & Lækkert hos Larsen Watches
 

SVENDBORG

VIND! 14 kt ring med 
0,20 ct w/vs brillant.
Værdi 9.900,- kr.

KONKURRENCE - Vind præmier på indgangsbilletten.

Hovedpræmie - Vind en guldsmed til en værdi af  10.000 kr. Design dit eget smykke i samarbejde 
med en guldsmed!

Vind brillantring! Alle deltagere får en velkomstdrink, hvori der ligger en sten i bunden af  glasset. Få testet stenen hos en 
af  vores guldsmede og se om netop din sten er en ægte brillant og dermed den heldige vinder af  en håndlavet brillantring 
fra Pind J. Design´s eget værksted. 

Tilmelding i butik Pind. J. Design - senest d. 15. maj. 
100 kr. for deltagelse pr. person inkluderer 1 glas vin, diverse smags-
prøver samt sushi fra Bar Sushi.

på dit køb af  smykker/ure denne aften! 

Vores samarbejdspartnere har også gode 
tilbud denne aften!

-20% 

Lækre goodiebags 

til ALLE!

VIND!
Præmier til en værdi 

af  50.000 kr.

ONSDAG, D. 17. MAJ KL. 19.00
Østre Havnevej 35, Svendborg - hos Larsen Watches


