
PIEŠŤANY
Rozdávame deťom množstvo kníh

Projekt podporili:

Deti a ochrana prírody

SÚŤA
Ž

VYHRAJTE
vybavenie do detskej izbičky
podľa vlastného výberu za

1 000,- €
500,- €
300,- €

 agenturaluka.com
 agentura.luka
 agentura_luka



ČO JE POTREBNÉ PRE TO UROBIŤ?

1. Prečítajte si spolu s deťmi knihu „Miss lúčny kvietok“.
Knihu nájdete i na www.agenturaluka.com.

2. Navštívte  našich reklamných partnerov. Za Vašu návštevu alebo
nákup dostanete nálepku na plagát „Čarovná lúka“.

3. Nalepte nálepky všetkých kvietkov na voľné miesta a spolu so správnymi
odpoveďami na súťažné otázky z knihy nám zašlite fotografi u Vášho
plagátu na našu e-mailovú adresu: sutaz@agenturaluka.com.
Do predmetu uveďte číslo plagátu, ktoré nájdete na jeho zadnej strane.

Nezabudnite napísať Vaše:
- Meno a priezvisko
- Bydlisko
- Telefónne číslo



ODMENY
Prvých 50 súťažiacich bude odmenených ďalším darčekom.

Informácie pre súťažiacich:
Do súťaže sa môžu zapojiť iba osoby staršie ako 18 rokov alebo deti so súhla-
som svojho zákonného zástupcu / rodiča. 
Podmienky súťaže nájdete na www.agenturaluka.com.
Zapojením sa do súťaže dávate súhlas so spracovaním nevyhnutne potreb-
ných osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas doby trvania súťaže 
a nasledujúcich 365 dní po jej ukončení.

Ukončenie súťaže:
Žrebovanie sa uskutoční dňa: 14.12.2022

Či ste vyhrali práve Vy, sa dozviete na webovej stránke 
www.agenturaluka.com, alebo na našich sociálnych sieťach.



Výber z darčekov pre Vás



VYNIMOCNE ORIESKY A PRlRODNE SUSENE OVOCIE 

E-shop: www.studnazdravia.sk
ul. Winterova 36, Piestany 

Nakupte u nas a zfskajte nalepku 

�KAOBYWNA 



Allianz
Krajinská 32, Piešťany
0915 913 352

- Životné
- Cestovné
- Majetok
- Vozidlá
- Podnikatelia
- Dôchodkové sporenie (II. pilier)

- Hypotéky
- Úvery (spotrebiteľské, podnikateľské)
- Bytové družstvá (SVB)
- Bežné účty

To, či sa k nám pridáš, je len na tebe! 
Hľadáme kolegov a kolegyne do našich 

agentúrnych kancelárií Allianz.

Ponuka poistenia

Finančné sprostredkovanie



CHIROSAN s.r.o., 
Sadová 2, 922 03 Vrbové

Ekon - Perfect spol. s r.o.
Vrbovská cesta 19, Piešťany

Tím odborníkov so zameraním na vedenie 
podvojného účtovníctva, 

jednoduchého účtovníctva 
pre fyzické aj právnické osoby. 

Pomôžeme vám so spracovaním 
mzdovej agendy,

poskytneme ekonomické, účtovné 
a organizačné poradenstvo 
a sprostredkovanie auditu.

www.ekonperfect.sk

PONÚKAME

Dominika Tatarku 3
Piešťany

921 01

kávu • čaj
croissanty  zákusky

zmrzlinu
Za nákup v hodnote 5 € získate nálepku mak vlčí

farma ETELKA
Pod Čelom 232, 922 11 Prašník

Tešíme sa na vašu návštevu

0948 00 72 82
etelka@etelka.sk
www.etelka.sk

farma ETELKA
Bagar Martin
Hospodár Martin



Buď aj ty súčasťou nášho spoločného úspechu.

Priemyselná 573/3
922 02 

Krakovany

Napíš na contact.krakovany@inalfa.com
alebo zavolaj na tel. č. 0915 494 968

Pre automobilový priemysel 
vyrobíme viac ako 

4500 
strešných okien denne.


