
THE OPEN
DOOR

CONCURSFOTOGRAFIE 
ȘIPROIECTARE
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În 2018, Siatec și Record organizează în 
România Concursul The Open Door, care 
are ca premii 2 excursii în Elveția și o se-
rie de dispozitive electronice menite să 
îți facă munca mai ușoară. 

Concursul este foarte simplu, iar șansele 
de câștig sunt mari, pentru că adresăm 
acest concurs unui număr restrâns de 
companii. 

Mai jos explicăm pe scurt ce trebuie 
să faci pentru a intra în concurs în cele 
două secțiuni: fotografie și proiecte.

Mai multe informații despre concurs 
poți afla în site-ul Record România: 
record-romania.com. Organizatorii con-
cursului sunt: Siatec - siatec.ro și Record 
- record.global.

FOTOGRAFIE
Cum participi?
Pozezi cu aparatul foto sau cu telefonul o uşă Record, în 
România, şi o trimiţi la adresa – marketing@aluterm.ro, 
împreună cu numele tău, numărul de telefon, email şi un 
nume sugestiv pentru fotografie. O comisie de experţi 
va juriza toate pozele în 2019. Fotografiile vor fi prezen-
tate în site împreună cu numele tău şi numele fotografiei.

Cum vei fotografia?
Fotografia trebuie să arate într-un mod sugestiv, ori-
ginal, expresiv, cele două idei care stau la baza Record 
România – The Open Door şi Spaţii pentru Viaţă. Poți ve-
dea exemple pe ultima pagină a broșurii, în Cartea 
Record (o găsești în site) și în pagina concursului. 

Ce vei câştiga?
Premiile sunt următoarele: primul loc - o excursie în 
Elveţia, locul 2- GoPro Hero6 Black, locul 3 - imprimantă 
foto.

Durată
Poţi trimite fotografii până la 31 decembrie 2018. Câştigătorii 
vor fi desemnați în primul trimestru al anului 2019.

PROIECTARE
Cum particip?
Dacă ai proiectat o fațadă care a inclus uşi automate Record, din 
România, trimite pe adresa marketing@aluterm.ro detalii des-
pre acest proiect împreună cu randări/poze şi scrie considerația 
ta despre el. O comisie de experţi va juriza fiecare proiect şi 
câştigătorii vor fi prezentați la începutul anului 2019. Proiectele 
vor fi publicate pe site-ul Record.

Selecţia câştigătorilor
Proiectele câştigătoare vor fi alese din perspectiva corelării lor 
cu valorile Record România exprimate prin conceptele – The 
Open Door şi Spaţii pentru Viaţă.

Ce câştigi?
Câștigătorul locului întâi va fi invitat în Elveţia, câștigătorul 
loculului al doilea primește o tabletă IpadPro, iar câștigătorul 
locului al treilea primește un set de căşti audio profesionale.

Durată
Poţi înscrie proiectul până la 31 decembrie 2018.

CONCURS FOTOGRAFIE ȘI PROIECTARE       

Premiile Concursului 
The Open Door

Excursiile în Elveția vor fi 
de poveste. În cele 3 zile pe 
care le vom petrece în țara 
cantoanelor vom descoperi 
natura uimitoare și înălțimile 
albe, vom degusta ciocolată 
și brânzeturi chiar acolo unde 
se produc de către fermierii 
locali și vom vizita fabrica 
Record din Fehraltorf (Zurich). 
Premiile sunt prezentate 
în imaginile din dreapta și 
descrise în regulamentul 
fiecărei secțiuni.

Premiile concursului Ipad Pro GoPro HERO6 Black

Excursii în Elveția Căști audio Imprimantă foto
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