
Kom med til et fantastisk arrangement, hvor du vil blive inspireret og forkælet af vores samarbejdspartnere. Vi 
vil glæde os til at vise dig de nyeste trends indenfor smykker, ure, møbler, gadgets og give dig en forsmag af 
forårets smagsoplevelser. Stort modeshow på den "røde løber", med inspiration af tidens trends. Desuden vil du 
kunne møde de "Sydfynske Helte fra GOG" og du vil blive fulgt godt igennem dagen af konferencier Carsten 
Mortensen.
SAMARBEJDSPARTNERE:
l Pind J. Design - Eget værksted - se vores egne smykkedesigns og vores dygtige guldsmede arbejde
l Volkswagen / Skoda - Stort VW og Skoda udstilling + VIND en bil 1. mdr (Volkswagen Tiguan IQ Drive 2,0 TDI 150 hk. DSG.)
l Phigo - Stort modeshow med stilfuld inspiration af modens trends
l Limpopo Travel - Helt specielle tilbud på Safari og Badeferier
l Inter-Aktiv - Har en 75” Touch skærm med indbygget PC og whiteboard-funktion og er ideel til møde- og undervisningslokaler
l Diablo - Sender "LIVE" på selve dagen
l Georg Jensen - Fremviser smykker fra deres smykkeunivers og ure
l Mads Z. - Fremviser smykker fra en bred vifte af deres smukke smykkeunivers
l Spirit Icons - Fremviser smykker med stil og hvor der er et utal af kombinations muligheder
l Line & Jo - Fremviser smykker i høj kvalitet og med et twist af det moderne og rå
l Certina - Fremviser ure af høj kvalitet, præcision, pålidelighed og sporty karakter
l Garmin - Fremviser lækre og funktionelle Smartwatch ure
l Bering - Fremviser en bred vifte af ure i tidsløst og elegant look
l Daniel Wellington - Fremviser de populære Daniel Wellington ure
l Schiang Living - Udstilling af designmøbler
l Bang & Olufsen-Nyborg - Udstilling af TV og lydudstyr
l Ø-Bryg -Thurø - Smagsprøver og salg
l Vinspecialisten-Svendborg - Smagsprøver og salg
l Øland - Serverer lækker tapas fra tapas-universet og smagsprøver

Pind J. Design 
Inviterer til Luksus-dag!
- Uforglemmelig og inspirerende arrangement -

VIND! 14 kt ring med 
0,15 ct w/vs brillant.
Værdi 7.675 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.

• Vind bil i 1. mdr. - Volkswagen Tiguan IQ Drive 2,0 TDI 150 hk. DSG.

• Vind lækré præmier på dagen - præmier for mere end 100.000 kr.

Tilmelding i butik Pind. J. Design eller pindj.dk - senest d. 5 Maj. 
150 kr. for deltagelse pr. person inkluderer 1 glas vin, goodiebag, diverse 
smagsprøver, samt tapas og smagsprøver fra Øland.

På udvalgte smykker og ure denne dag! 

Vores samarbejdspartnere har også gode 
tilbud denne dag!

-20%

VIND!
Præmier for mere end 
100.000 kr.

LØRDAG, D. 11 MAJ KL. 13.00-17.00
Englandsvej 1, Svendborg - hos Volkswagen / Skoda Svendborg

VIND!

VIND BILEN I 1. MDR.
Volkswagen Tiguan IQ Drive 2,0 TDI 150 hk. DSG. 

BEGRÆNSET ANTAL BILLETTER - EFTER FØRST-TIL-MØLLE

Lækre

goodiebags til

ALLE!




