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Välkommen till
Svenskt Färgcentrum – en mötesplats för färg
Vi vet att färgen är en viktig faktor i allt vi gör, men vet du att …

…det finns en medlemsstiftelse, Svenskt Färgcentrum, som arbetar med
färgfrågor ur många olika aspekter.
Det kan man se på våra medlemmar, som kommer från vitt skilda områden som
arkitektföretag, inredningsverksamhet, textildesign, färgtillverkare, mobiltelefoni, bilindustrin,
nöjesbranschen, måleriföretag, materialtillverkare inom bygg och inredning etc.
Färgcentrum är en mötesplats för färg! Här samlas alla vi som arbetar med eller enbart är
intresserade av kulör. Färgcentrum är ett nätverk som förmedlar kunskap om färg och
informerar om och initierar färgforskning.
Vi vänder oss till dig som är student och tycker att färgen är en viktig faktor och vill få
ytterligare kunskap och inspiration om hur färgen kan användas på olika sätt.

Vi vill ge dig möjligheten att som student bli GRATIS medlem i
Färgcentrum.
Vad får du som medlem i Färgcentrum?
- Tillgång till vårt fantastiska nätverk av färgintresserade. Färgcentrum har ett bra
kontaktnät inom färgområdet såväl nationellt som internationellt.
- Deltagande i våra färgmöten som består av föredrag (gratis) eller intressanta
studiebesök (entréavgift).
- Medlemsnytt med aktuella nyheter om färg som konferenser, litteratur etc.
- Du får även ett internationellt nyhetsbrev AIC e-news. AIC är en internationell
färgorganisation som Färgcentrum är medlem i.
- Möjlighet att presentera dig på vår nya internationella mötesplats/hemsida
www.colourspot.org Gör gärna ett besök!
Du blir medlem genom att fylla i vidstående anmälningsblankett eller maila era uppgifter
enligt blanketten.
Med vänliga hälsningar
STIFTELSEN SVENSKT FÄRGCENTRUM
Berit Bergström, sekreterare
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Anmälningsblankett
Jag vill bli GRATIS medlem i Svenskt Färgcentrum



Namn:……………………………………………………………………………………….

Universitet/Högskola..……………………………………………………………………..

Privat adress:………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………....
Postnummer:…………………………..Ort………………………………………………….

Telefonnummer:……………………………………………………………………………..

e-mail:………………………………………………………………………………………....

Skicka in din anmälan till:
Svenskt Färgcentrum
Box 49022
100 28 Stockholm
Telefon: 08-617 47 00. Telefax: 08-617 47 47
e-mail: info@colourspot.org
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