
Win een 
verwenweekend 
naar Italië met 
Carte Colori!

Maak een 

sfeerfoto tijdens 

je vakantie die 

inspireert tot het ma-

ken van een nieuwe 

Carte Colori

kleur!

Lees meer op de achterzijde!

Inclusief fly & drive, anti-pasti diner bij aankomst, 2 overnachtingen en ontbijt!

Doe mee aan onze 
facebook fotowedstrijd
en maak kans op deze fantastische prijs.



Maak dé persoonlijke vakantiefoto die inspireert tot het 
maken van een nieuwe Carte Colori kleur en win een 
3-daags verwenweekend in oktober voor 2 personen naar 
Borgo Vallone in de Piemonte!

Ga naar facebook.com/cartecolori > fotowedstrijd

(Inclusief fly & drive, anti-pasti diner bij 
       aankomst, 2 overnachtingen en ontbijt!)

Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk mensen op jouw foto stemmen!

De 3 deelnemers met de meeste stemmen gaan door naar de 
deskundige jury, bestaande uit Tinneke Vos (hoofdredactrice 
WONEN Landelijke Stijl) en Meta Bos, directeur van Carte 
Colori. Deze jury kiest de winnaar van de actie en zal deze op 
4 september via Facebook bekendmaken. 

De 2e plaats is goed voor een jaar-
abonnement op WONEN Landelij-
ke Stijl. Dit magazine toont de on-
gereptheid, authenticiteit, warmte 
en exclusiviteit van landelijk en 
tijdloos wonen. In verbluffende 
sfeerreportages gluurt de lezer bin-
nen in de fraaiste interieurs in bin-
nen- en buitenland. Door klassiek, 
warm en gezellig te combineren 
vormt WONEN Landelijke Stijl een 
belangrijke inspiratiebron voor al 
wie bezig is met tijdloos interieur 
en decoratie.

De 3e plaats ontvangt het boek 
Piemonte naar ieders smaak van 
Gido van Imschoot. Een prachtig 
boek over de cultuur & natuur, 
wijn & gastronomie in de Pie-
monte.

2 overnachtingen 
in het prachtige 

Borgo Vallone
 in de Piemonte
in Noord Italië!

Voorwaarden voor deelname aan de actie zijn:
1. Maak 2 foto’s: 1 sfeerfoto die inspireert tot het maken van een nieuwe kleur + 1 ‘selfie’ (foto waar 
    je zelf op staat) van dezelfde sfeerfoto. 
2. Motiveer je inzending en doe een suggestie voor de naam van de nieuwe kleur
3. je mag maximaal 3 foto’s uploaden/insturen.
4. je ingestuurde foto(‘s) mogen door Carte Colori worden gebruikt t.b.v. promotionele activiteiten. 
5. De wedstrijd loopt van 3 juli 2014 tot en met 28 augustus 2014. Over de uitslag kan niet worden 
    gecorrespondeerd.


