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Soha ne maradj le arról, ami érdekel!
Ha regisztrálsz a weboldalon, a megjelölt kiállításokról

emlékeztető leveleket is kérhetsz

Böngészd a programlistát

Gyűjtsd listára ami érdekel

A Kiállítás Ajánló a hazai kiállítások speciális programajánlója.
Böngészd végig a hamarosan nyíló vagy épp a záráshoz közeledő kiállítások 
listáját, nézd meg a frissen közzétett programokat vagy a keresővel keress 
célirányosan egy konkrét kiállításra/helyszínre, szűkítsd a listát a látogatás 
helyére és idejére.

Ha a kiválasztott kiállításnál lekattintod a QR kódot, akkor
a programot máris elmentheted okostelefonod naptárjába!

A kiállításoknál található Érdekel gombra kattintva, egy saját listára 
gyűjtheted azok a kiállítások, amiket látni szeretnénk. 

A személyre szabott programlistát végül elküldheted emailben magadnak 
és akár a barátaidnak is.
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Kérj emlékeztető leveleket

Mielőtt elindulsz

Regisztrálj és bármelyik kiállításról küldünk neked emlékeztetőt!

Kérésedre emlékeztető levelet küldünk az Aktuális Érdekel Listán lévő 
Nézd meg a helyinfókat! A kiállítási helyszínek adatlapján megtalálható 
minden fontos információ: a helyszín neve, pontos cím térképpel és 
útvonaltervezővel, telefonszám, weboldal, nyitvatartás. 

Az elérhetőségek a QR kód lekattintásával azonnal elmentheted 
okostelefonod névjegyzékébe!

kiállítások legfontosabb időpontjairól: 

Nézd meg a helyinfókat! A kiállítási helyszínek adatlapján megtalálható 
minden fontos információ: a helyszín neve, pontos cím térképpel és 
útvonaltervezővel, telefonszám, weboldal, nyitvatartás. 

Az elérhetőségek a QR kód lekattintásával azonnal elmentheted 
okostelefonod névjegyzékébe!
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Kiállítás után

Az a legjobb kiállítás ajánló az, amit egy látogató saját maga mesél el a 
tapasztalatai alapján. Ezért kérünk, hogy küldj élménybeszámolót minden 
kiállításról amin részt vettél. Mondd el a véleményed, ajánld a kiállítást saját 
szavaiddal.

LEGYÉL TE IS KIÁLLÍTÁSAJÁNLÓ
Keresd meg a weboldalunkon azt a kiállítást, amit legutóbb láttál. Kattints az 
"Írj élménybeszámolót!" címkére és mesélj róla minél részletesebben!

Ha megadod az elérhetőségeidet, akkor az élménybeszámolókért cserébe mi 
is megajándékozunk!

5 hiteles élménybeszámoló után Te magad is büszkén viselheted 
a KiállításAjánló címet - hiszen ajándékba kapsz tőlünk egy 

"Kiállítás Ajánló vagyok" kitűzőt.

Olvasni való
A weboldalon megjelennek ajánlók, esemény beszámolók, interjúk 
művészekkel, kritikák, élménybeszámolók és egyéb kulturális témájú írások;
és nem utolsó sorban olyan kiállításjárók tudósításai, mint amilyen Te 
magad is vagy.


