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ZAPRASZAJĄ NA  
SEMINARIUM pt. 

 

WNĘTRZA 2013 
NOWE ROZWIĄZANIA W DEKORACJI PRZESTRZENI MIESZKALNEJ I UŻYTKOWEJ 

 

które odbędzie się 

  W DNIU 11 KWIETNIA 2013  
 

Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjno-Hotelowe Victoria  
         ul. Narutowicza 58/60, Lublin 

    Sala: centrum konferencyjne 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY: 

                         
 

                            
  



                        

               Celem seminarium jest przekazanie wiedzy w zakresie aktualnych trendów i wprowadzonych na rynek polski nowych 
materiałów stosowanych w dekoracji  wnętrz mieszkalnych i użytkowych.  
               Seminarium skierowane jest do architektów wnętrz, właścicieli salonów z materiałami dekoracyjnymi, wykonawców 
wnętrz. W ramach Architektury Wewnętrznej omawiane będą tematy związane z aktualnymi trendami i z prezentacją 
nowoczesnych  materiałów stosowanych  w dekoracji rezydencji, budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych       
(ściany, sufity, farby, tapety, fototapety, tkaniny).  
               Uczestnicy otrzymują materiały seminaryjne w formie drukowanej i na CD. 
Spotkania zostaną przeprowadzone przez projektantów wnętrz, przedstawicieli znanych europejskich marek, producentów i 
dystrybutorów tapet, fototapet i farb dekoracyjnych. 
                
Uczestnictwo:  
Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić i przesłać załączony formularz zgłoszeniowy na adres email 
seminarium@eksim.pl bądź faksem pod nr tel. 81 536 02 30  
 

AGENDA SEMINARIUM:  
 Rejestracja uczestników w hallu hotelu Victoria  ….…………………………………………………....................................…..9:30 - 10:00 

 Powitanie uczestników   ……………………………………………………………………...…………...............................................10:00 - 10:10 
      Michał Kurczuk Prezes EKSIM sp. z o.o. 
      Krzysztof Kurczuk Prezes JVD sp. z o.o. 

 Najnowsze trendy w projektowaniu i aranżacji wnętrz………………………………….………...................................……10:10 - 11:40 
       Architekci  Wnętrz                       

 Przerwa na kawę ………………………………………………………………………….………................…....................................…11:40 - 12:00                                            

 Tapety, fototapety, panele dekoracyjne, farby CROWN (kolekcje kolorów gotowych i z mieszalnika) 

 nowoczesne technologie produkcyjne, aktualne wzornictwo i kolorystyka, kolekcje – oferta 2013..................12:00 - 13:15                                                                                                                                                                                                                                   
       Graham Rhodes Export Sales Manager SIRPI- Włochy;  
       Jon Dingoor Commercial Manager Export and Licensing CROWN- Wielka Brytania;  
       Krister Magnusson Export Sales Director WALLVISION Szwecja; 
       Michał Kurczuk – Prezes Eksim sp. z o.o. 
       Krzysztof Kurczuk – Prezes JVD sp. z o.o.  

 Przerwa koktajlowa  …………………………………………………………….……………………….................................................13:15 - 13:45 

 Nowoczesne kanały dystrybucyjne i zintegrowane elektroniczne technologie B2B stosowane 
 w firmach EKSIM i JVD................................................ ........................………………....................................….......14:30 - 15:30 
       Wincenty Kurczuk Dyrektor Generalny JVD- EKSIM 

 Wizyta w nowo otwartym Studio Dekoracji  D’ECO ……………………………………..……....................................……...14:30 - 15:30 

 Zakończenie seminarium ………………………………………………………………………………..….............................................................………………………..…15:30                                                                                                    

                                                           
 
 

Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.  
2. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do oddalenia zgłoszenia w przypadku wyczerpania miejsc.  
4. Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały dydaktyczne, przerwę kawową, spotkanie koktajlowe.  
5. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie załączonego wypełnionego formularza zgłoszeniowego do organizatora 

na adres seminarium@eksim.pl i otrzymanie potwierdzenia drogą e-mailową.   
7. Istnieje możliwość bezpośredniego zarezerwowania miejsca w hotelu  po preferencyjnych cenach na hasło „WNĘTRZA 2013” 

http://www.hotel.victoria.lublin.pl/    Hotel Victoria Sp. z o.o.  ul. Narutowicza 58/60 20-016 Lublin     
        tel.: +48 81 532 70 11-13   fax: +48 81 532 90 26 
                       Pokój 1-osobowy Economy :  140 zł / brutto ze śniadaniem 

                       Pokój 1-osobowy Standard :  180 zł / brutto ze śniadaniem  

                       Pokój 1-osobowy Komfort  :  220 zł / brutto ze śniadaniem ( pokój z łożem małżeńskim i wanną )  

                       Pokój 2-osobowy Standard :  220 zł / brutto ze śniadaniem 

                       Pokój 2-osobowy Komfort  :  280 zł / brutto ze śniadaniem ( pokój z łożem małżeńskim i wanną ) 

8. Dodatkowe Informacje dotyczące Seminarium:  Tel. +48 815360233  Fax: +48 815360230  

 email: seminarium@eksim.pl  Adres do korespondencji: EKSIM sp. z o.o. ul. Szmaragdowa 24a, 20-570 Lublin 

 osoba do kontaktu:  Wioletta Mazurek 
 
Organizatorzy 
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