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Kunst voor KiKa
Javo geeft op een ludieke wijze invulling aan het beursthema
'kunst' van de aankomende Plantarium. Een professionele
kunstenaar heeft zijn creativiteit losgelaten op een Javo
potmachine en hiermee een heus kunstwerk gecreëerd. Dit
unieke exemplaar zal op de komende Plantarium niet alleen
worden getoond, maar ook worden geveild. De volledige
opbrengst schenken wij aan KiKa.
Het gaat om een nieuwe Javo Standaard, voorzien van
potopzetter en afloop met een marktwaarde van ca. €15.500,-.
Javo stelt de machine bij de nieuwe eigenaar kostenloos in
bedrijf.*
Vanaf heden kunt u uw bieding uitbrengen via het speciale emailadres kika@javo.eu. Ook tijdens de Plantarium kan een
bod worden uitgebracht. Op vrijdag 26 augustus om 16.00u
sluit de actie.
De Plantarium wordt gehouden op 24 t/m 27 augustus. In het
beursgebouw wordt steeds de hoogste bieding getoond. De
hoogste bieder, en tevens de nieuwe eigenaar van de unieke
potmachine, zal op de Plantarium bekend worden gemaakt.
Javo zal het gehele bedrag doneren aan KiKa. Kortom: kunst
voor KiKa.
Voor meer informatie over deze actie of vragen over de machine
kunt u bellen naar 0252-343121 of ga naar www.javo.eu.
Toegangskaarten voor de Plantarium kunt u hier opvragen.
U vindt Javo op standnummer 160.
* Het in bedrijf stellen wordt kostenloos doorgevoerd binnen een straal
van 120km vanaf Noordwijkerhout.

U vindt ons ook weer op de Hortifair
Op 1-4 november is Javo weer
te vinden op de Hortifair in de
RAI Amsterdam. U vindt ons op
standnummer 09.0201
Ook tijdens deze beurs zullen
wij een (geheel andere) ludieke
actie voeren. Meer informatie
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