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Mett Harviink naa
ar U2,, Moza
art of Hans
H
L
Liberg.
In de ma
aand juni krijjg je bij aank
koop van ee
en Harvink meubel
m
een visit
v
and won
nder giftcard
t.w.v. € 150,- cadea
au om te bes
steden aan e
een concert of
o tentoonsttelling naar keuze.

Hoe werrkt het?
Bij aanscchaf van één
n of meer Ha
arvink meub
bels met een totale waarrde van miniimaal € 2400,- krijg
je tijdens de actiepe
eriode een visit
v
and wo
onder Giftcard t.w.v. € 15
50,- cadeau
u. Kies uit de Kunst
en Cultu
uur Cadeaukkaart of Ticke
ketmaster Gif
iftcard en be
esteedt naar eigen invullling aan een concert,
theaterv
voorstelling of een festiv
val.

Over Ha
arvink
Een Harrvink moet je
e grijpen en niet meer lo
oslaten. Oogstrelend in ontwerp,
o
ong
geëvenaard in
k dat zich con
ncentreert op
o ontspanning en je mo
oeiteloos laa
at
comfortt. Het is een meubelstuk
verwond
deren. Een doelstelling
d
die
d sinds de oprichting in
n 1947 binne
en Harvink w
wordt nagesstreefd
en ook in
n de toekom
mst bepalend
d zal zijn.
De hand
dtekening va
an Harvink sttaat voor ma
agnifiek meubilair. Herkenbaar als eeen tikje eige
enzinnig,
met de h
hand geprod
duceerd vak
kwerk. De Ha
arvink-kunstt van creëren
n wordt tasttbaar in fram
me en
stofferin
ng. Handwerrk dat met een
e timmerm
mansoog bew
waakt wordtt en waar je zelf ook een
n aandeel
in hebt! Kijk mee, de
enk mee, be
eslis mee. Ve
erwonder Ha
arvink met je wensen, veerwonder jezzelf met
elijkheden en bewonderr het meubell als jóuw me
eubel.
de moge
Meer infformatie
Kijk voor meer informatie op ww
ww.harvink.n
nl/actie
--- einde bericht ----

Noot vo
oor de redacttie (niet bestemd voor p
publicatie):
Een Harrvink klant is geïnteresse
eerd in kunstt, cultuur, film en muziek
k. Kijken, lezeen en luisterren doet
n huis zittend
d op een Ha
arvink. Wat iss er mooier dan
d hem te belonen
b
voo
or zijn keuze voor
hij in zijn
Harvink door hem een ‘visit’ aan
n een van de
eze werelden
n te geven. Op
O die manieer blijft Harv
vink
verwond
deren.
Voor me
eer informattie kunt u contact opnem
men met Ale
ette Trompetter: alette@
@harvink.nl
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