NYEREMÉNYJÁTÉK
Játsszon velünk!
Válaszoljon horgászattal kapcsolatos kérdéseinkre, és nyerje meg az alábbi
nyeremények egyikét!
Tudás alapú játékunk szerencsés résztvevői értékes horgászkellékekkel és
kiegészítőkkel térhetnek haza a DAIWA és az ENERGOFISH jóvoltából.
Sorsolás minden nap az akváriumnál (G pavilon, G39 stand)
Csütörtökön 15.15-től
Pénteken 15.45-től
Szombaton 16.15-től
Vasárnap 15.15-től
DAIWA fődíj és ENERGOFISH különdíj sorsolás:
2018. február 18. (vasárnap), 15.15-től az akváriumnál (G pavilon, G39 stand)
NYEREMÉNYEK:

FŐDÍJ

Daiwa laptoptáska

Daiwa D-VEC Baseball sapka

Morethan Branzino Custom 107LML
A BRANZINO Full Moon Custom 107ML akciója aránylag parabolikus ideális fonott
zsinórral történő horgászathoz. A fárasztás alatt szinte teljesen karikába hajlik és így
emészti fel nagyon érzékenyen a rá ható erőket. Úgy dolgozik a bot, mintha az Ön
meghosszabbított karja lenne. Élvezet vele horgászni.

KÜLÖNDÍJ

ENERGOFISH 100.000 forint értékű vásárlási utalvány

2018. február 15., csütörtök

NAPI NYEREMÉNY: 10.000
forint értékű vásárlási utalvány,
melyet akár a helyszínen is le
lehet vásárolni

NAPI NYEREMÉNY:
Infinity etetőanyagos vödör
Könnyű és összehajtható merev aljú vödör etetőanyag
keveréséhez.
Összenyomva
helytakarékosan
szállítható. A fedele cipzárral teljesen lezárható, így
nem szárad ki a bekevert etetőanyag.
Anyaga: 100% poliészter (600D, PVC bevonattal)
Infinity Holdall
Ez a fantasztikus botzsák rengeteg helye kínál és megvédi értékes
felszerelt botjait, valamint egyéb horgászeszközeit a szállítás során. Az
optimális védelem érdekében belülről teljesen párnázott. A 12 lábas
(3,6m) verzió 3 felszerelt és 3 tartalék botot képes befogadni. A külső
zsebekben jut hely az ernyőknek leszúróknak stb. A masszív hordfüllel és
a párnázott válszíjjal teljes terhelés esetén is kényelmesen vihető. Minden
varrása duplán varrott, hogy a nagyobb igénybevételt is gond nélkül bírja.
Black Widow Carryall Táska
Ebben a praktikus általános táskában szinte minden szükséges holmit
magunkkal vihetünk a vízpartra, amire egy többnapos horgásztúrán
szükség lehet. A külső zsebekben elegendő hely jut olyan kiegészítők
számára, mint a kapásjelzők stb.

2018. február 16., péntek

NAPI NYEREMÉNY: 10.000
forint értékű vásárlási utalvány,
melyet akár a helyszínen is le
lehet vásárolni

NAPI NYEREMÉNY:
Daiwa D-VEC Baseball sapka

Tackle organiser táska
Carryall általános táska vízlepergető anyagból, karbon-designnal,
műcsalis dobozok és egyéb felszerelés számára. A főrekesz extra
nagy méretű cipzárakkal zárható. Nagy cipzáras zseb taláható a
táska első részét a tartozékoknak és papíroknak, valamint oldalrais
került két szintén cipzáras zseb. Anyaga 100%PVC

IF Q Spinning 3.00m 30-60g
Ezeknél a botoknál rögtön felfedezik majd a jókora különbséget az elődmodellhez képesta botokat kifejezetten gumihalazásra terveztük. Akciójuk kimondottan feszes, merev.
Ideálisak arra, hogy a meder tulajdonságait akár nagy távolságból is feltérképezzük
velük. A bevágás ereje közvetlenül átmegy, fárasztás közben azonban a bot minden
kirohanást és fejrázást mesterien csillapít. HVF karbon alapanyag, Fuji Alconite K-gyűrűk,
V-Joint csapos csatlakozás, AAA parafa nyél, Szállítózsák, Exkluzív Fuji orsótartó

2018. február 17., szombat

NAPI NYEREMÉNY: 10.000
forint értékű vásárlási utalvány,
melyet akár a helyszínen is le
lehet vásárolni

NAPI NYEREMÉNY:

Daiwa laptoptáska

Daiwa D-VEC Baseball sapka

Windcast Trad. 12ft. 3.00lbs
A Windcast Traditional Carp-ok a Windcast Carp botokkal azonos felépítésűek, azonban
parafa nyélborítással készülnek. Klasszikus desing, szemet gyönyörködtető eredmény.
Szőtt karbon blank, Fuji orsótartó, Kétlábas SiC gyárák, Fluoreszkáló pánt, Bélelt szálíltó
táska

2018. február 18., vasárnap

NAPI NYEREMÉNY: 10.000
forint értékű vásárlási utalvány,
melyet akár a helyszínen is le
lehet vásárolni

NAPI NYEREMÉNY:

D-Vec Promotasche

Daiwa termosz

Daiwa D-VEC Baseball sapka

J-Braid X8 (0,06mm, 150m, 5,0kg)
A Daiwa J-Braid X8 zsinórja 8 szálból készülő fonott zsinór, mely
megfelel a legmagasabb minőségi elvárásoknak és igényeknek,
függetlenül attól, hogy nagytestű tengeri ragadozókra, óriás
laposhalra, tőkehalra megy, vagy éppen sügérre, süllőre készül
könnyűpergető módszerrel. A J-Braiddel mindig meglesz a közvetlen
kontaktus a célhallal. A J-Braidből minden horgászstílushoz találhat
megfelelő átmérőt, mindegy, hogy tengerre, folyóra, vagy tóra készül, hiszen ezek
kompromisszummentes, erős és megbízható zsinórok. A J-Braid ezzel együtt nagyon lágy és
sima, hangalanul siklik át a gyűrűkön, még könnyű csalikkal is optimális dobótávot érhet el
vele. Peremfutó és baitcaster multiorsókkal egyarán használható.

J-Briad X4 (0,25mm, 270m, 14,4kg)
A 4 szálból font J-Briad a Daiwa igazi nagytelejesítményű fonott
zsinórja, kiváló ár-teljesítmény arányt képvisel. A zsinór a
legmagasabb japán minőségű standard szerint,
nagyon szoros fonással készül, minden szempontból meggyőző. A
rendelkezésre álló átmérők szinte az összes lehetséges horgászati
módszert lefedik az ulta-light sügerezéstől a nehéz tengeri halibut
horgászatig.

Általános információ:

A játék a 2018-as FeHoVa kiállítás ideje alatt él.
A megválaszolandó kérdéssort látogatóink a G pavilonban található Service standon
(G27A stand), valamint a horgász színpad mellett kérhetik el a Hungexpo munkatársaitól.
A napi sorsolást az aznapi válaszadók közül sorsoljuk, nyilvánosan, a G pavilonban lévő
akváriumnál (G pavilon, G39 stand).
Az Energofish és a DAIWA különdíjakat a 4 nap összes beküldője közül sorsoljuk, szintén
nyilvánosan, a G pavilonban lévő akváriumnál (G pavilon, G39 stand). A vasárnapi
különdíj sorsoláson nem vesznek részt a napi ajándékok nyertesei.
Az ajándékokat a nyertesek a helyszínen vehetik át, miután igazolták magukat.
Azokkal a nyertesekkel, akik nincsenek jelen a sorsolásnál, a Hungexpo munkatársai a
kiállítást követő két héten belül felveszik a kapcsolatot időpont egyeztetés céljából.
A helytelenül, hibásan vagy olvashatatlanul
nyereményátadásra garanciát nem vállalunk.

kitöltött

szelvények

esetében

a

Kérjük, hogy olyan kicsi gyerekek nevét, akik nem tudják igazolni magukat, legalább egy
bemutatkozás erejéig, ne nevezzenek a játékba!
(A játékban nem vehetnek részt a Hungexpo Zrt. alkalmazottai és alvállalkozói.)

