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Konkurrence

Tahitian Pearl Trophy Scandinavia er en kon-
kurrence sat i gang på initiativ af GIE Perles De 
Tahiti, som er det officielle organ, der tager sig 
af at promovere kulturperler fra Polynesien. I 
øjeblikket løber den femte konkurrence, der 
dækker perioden 2007-2008, af stabelen. 2007 
er helliget nationale konkurrencer, hvor finali-
sterne bliver udpeget.

I konkurrencen kan man deltage i 11 kategorier, blandt 
andet Brocher, Herresmykker og Perlekæder. Det er et 
krav til det enkelte smykke, at Tahiti-perler i naturlige 
farver og af god kvalitet skal udgøre mindst 50 procent af 
værdien af de øvrige materialer.

Syv af deltagerne i konkurrencen kommer fra Danmark. 
Navnene på deltagerne offentliggøres først, når juryen er 
færdig med sit arbejde. 

www.perlesdetahiti.net
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Vis med det blå 
stempel at du 

er en rigtig guldsmed 
med svendebrev

leverer godt hånd-
arbejde af høj kvalitet

til stadighed udvikler 
dig fagligt og holder 
dig ajour med design 
og nyheder

Vis hvad du er

Yderligere information på
telefon: 39 65 02 01 
eller på vores 
hjemmeside: www.detblaastempel.dk

– bliv medlem af

Foreningen af danske
Guld- & Sølvsmedemestre

Vi søger to engagerede, stabile, ansvarsbevidste, udadvendte og præ-
sentable medarbejdere, med erfaring fra lignende stillinger.

Vi tilbyder en interessant arbejdsplads med nye spændende udfor-
dringer, fleksible arbejdstider, et positivt miljø og friske kolleger.

Stillingerne er fuldtid og ønskes besat hurtigst muligt.

Skriftlig ansøgning:

MØRUP URE & GULD
Vestergade 10, 8600 Silkeborg

urmager og salgsassisteNt søges

Guld, sølv og urforretning i Vestjylland sælges 
med overtagelse i efteråret 2007.

Henvendelse til:

ANyTIME – SINDING
Østergade 27
7600 Struer

forretNiNg sælges – guld, sølv og ure

Tahiti perler

Velindarbejdet guldsmedeforretningen med en virkelig god 
kundekreds sælges nu som led i generationsskifte. Forretnin-
gen er beliggende i Aalborg. Der er meget gode parkerings-
forhold med fri parkering ved døren.

Henvendelse til:

VIRKSOMHEDSRÅDGIVER FINN AAGE HANSEN
Tlf.: 9814 7804
faahansen@mail.tele.dk

guldsmedeforretNiNg sælges


