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КОНКУРС ЗА БАНЯ MARAZZI
ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

Име:

Адрес:

Телефон:

E-mail:

Възраст:

ОПИСАНИЕ НА КОНКУРСА

Джия 2001 ООД е основана във Варна през 1996 г. Фирмата е оторизиран представител на водещата италианска
фабрика Marazzi Group S.p.A. Предлага цялостно обзавеждане за бани и множество продукти в част довършителни
работи. Фирмени магазини можете да откриете в София, Варна и Бургас.
Джия 2001 ООД се довери на dibla.com за организирането на конкурс, който да популяризира качествените продукти,
които фирмата внася от Италия.

1/4

com
www.

ЗАДАНИЕ НА КОНКУРСА

ОСНОВНО ЗАДАНИЕ: РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БАНЯ
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ: Използваните плочки в проекта трябва да са от продуктите на фабрика Marazzi Group S.p.A. –
Италия. При представянето на реални проекти, на които предстои реализация, участниците ще получат преференциални
условия за закупуването на използваните в тях материали.
При работата си по проекта дизайнерите могат да ползват консултация във всички магазини на фирмата или на телефони:
гр. София: Светлозар Дончев, тел.: 0886 80 80 89
гр. Бургас: Дора Карапавлова, тел.: 0884 58 84 08
гр. Варна: Свилена Николова, тел.: 0888 00 18 77

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ

За да се регистрирате, използвайте ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ, публикувани на сайта www.dibla.com. В тях ще намерите
цялата необходима информация за конкурса, ще трябва да попълните личните си данни както и да изпратите предложенията
си за участие в конкурса.
Всички документи, заедно с предложението, трябва да бъдат изпратени на e-mail: office@dibla.com най-късно до 20.07.2014,
23:59 ч.

КРИТЕРИИ ЗА ЖУРИРАНЕ
•
•
•
•
•

Реализация на проекта
Прецизност при представянето
Оптимизация на пространството
Ергономичност – баланс между форма и функция и взаимодействие с хората
Подбор на продуктите

ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ
•
•
•
•

Основна снимка – снимката трябва да е с висока резолюция .jpeg, RGB color dpi 72, с максимална големина до 1 MB
Допълнителни снимки – до 5 бр., с висока резолюция .jpeg, RGB color dpi 72, с максимална големина до 1 MB
Техническа информация за проекта, план на помещението, използвани продукти и материали
Обяснителна бележка към проекта

НАГРАДА
Жури на фирмата поръчител на конкурса Джия 2001 ООД ще излъчи първо, второ и трето място в конкурса.
ПЪРВО МЯСТО - парична награда в размер на 1000 лв. + посещение на изложението CERSAIE, което ще се проведе от 22.09 до
26.09.2014, на разноски на фирма Джия 2001 ООД + сертификат + интервю и представяне на сайта www.dibla.com
ВТОРО МЯСТО - посещение на изложението CERSAIE, което ще се проведе от 22.09 до 26.09.2014, на разноски на фирма Джия
2001 ООД + сертификат
ТРЕТО МЯСТО - посещение на изложението CERSAIE, което ще се проведе от 22.09 до 26.09.2014, на разноски на фирма Джия
2001 ООД + сертификат
ПРОЕКТИТЕ КЛАСИРАНИ НА ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО ЩЕ ПОЛУЧАТ 50% ОТСТЪПКА ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ПЛОЧКИТЕ ОТ
ПРОЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ВСИЧКИ ПРИЛЕЖАЩИ МАТЕРИАЛИ, ПРИ ПОРЪЧКА ДО 01.09.2014.
Всички останали проекти, които се реални и ще бъдат реализирани също ще получат преференциални условия при покупка.

СРОКОВЕ

Начало на конкурса: 09.05.2014
Краен срок за участие в конкурса: 20.07.2014, 23:59 ч.
Обявяване на победителя: 28.07.2014
Награждаване: 30.07.2014, шоурум, гр. София, бул. Черни връх 33
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.
С подаването на документи за участие, всеки участник потвърждава, че е запознат с условията на конкурса и се
задължава да ги спазва. Участници, които ги нарушават, могат да бъдат дисквалифицирани.
2.
Организаторите на конкурса не носят отговорност при неоторизирани представители на юридически лица или
неформални сдружения и групи.
3.

Участниците в проекта се задължават да участват с проект, който не е реализиран.

4.
Участниците се задължават да не използват материали, които са обект на чужда интелектуална собственост или
авторски права. Организаторите на конкурса не носят отговорност за неправомерно използване на чужди или неуредени
авторски права.
5.
Участниците в конкурса запазват авторското право върху интелектуалните продукти, с които участват в него, като
предоставят безвъзмездно и безплатно право на Джия 2001 ООД и www.dibla.com или посочените от тях трети лица и
организации да ги разпросраняват и показват с промоционални цели и за целите на популяризиране на настоящия конкурс и
сайта www.dibla.com.
6.
Организаторите на конкурса се задължават да оповестят публично всяка наложила се промяна на правилата в хода на
конкурса.
7.
Организаторите на конкурса декларират доброто си желание да го реализират по най-добър и справедлив начин,
като го доведат до успешен край.
8.
Организаторите на конкурса не носят финансова или друга отговорност при настъпили спорове, жалби и други
събития във връзка с настоящия конкурс.
9.

Решението на производителя и избора на победител е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

10.
Джия 2001 ООД се задължава да изплати паричната награда в срок до 1 месец след оповестяване на финалния
победител.
11.
Джия 2001 ООД си запазва правото да не излъчи победител ако нито един от проектите не отговаря на зададените
условия или на разбиранията на фирмата за качествен проект.
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ДЕКЛАРАЦИЯ

С изпращането на настоящия формуляр декларирам, че съм запознат с изложените в него условия за участие и
задълженията на страните в настоящия конкурс и се задължавам да ги спазвам.
Декларирам достоверността на подадената от мен информация в настоящия документ и в случай на неистинност
нося пълна отговорност.
Име:

Подпис:

Дата:

КОНТАКТ
офис dibla.com:
тел.: +359 887 507 005
e-mail: oﬃce@dibla.com
www.dibla.com

50 ХИЛЯДИ+
МЕСЕЧНИ ПОСЕЩЕНИЯ

1 МИЛИОН+
МЕСЕЧНИ КЛИКАНИЯ

350+
ДИЗАЙНЕРИ

НАД 10 ГОДИНИ
ИСТОРИЯ
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