
 

Feladó: Artisjus Kommunikáció 

 

Tárgy: Még tart a kedvezményes jegyvásárlás a 2019-es Dalszerző Expóra – vásárolja 

meg jegyét minél előbb 

 

 

 

Kedves Szerzőnk! 

 

Újabb programok és előadók bejelentése, utolsó kedvezmények és nemzetközi megjelenések – 

ezek a 2019. február 18–19-én megrendezésre kerülő Dalszerző Expo aktualitásai. 

 

 

Váltsa meg kedvezményes jegyét most!  

A kétnapos early bird jegyek mindenki számára elérhetők, igaz, már csak limitált számban – ez 

az utolsó esély, hogy kedvezményes áron jusson DEX jegyéhez! 

Jegyvásárlás: http://expo.dalszerzo.hu/tickets.html  

 

 

DEX a hazai és nemzetközi konferenciákon 

November 15-én a Budapest Showcase Hub konferencián a Dalszerzés mint közösségi élmény 

előadásban az Outbreakers LAB és a Riga Live mellett a DEX tapasztalatairól és jövőbeli céljairól 

is szó lesz. 

Részletek itt: http://budapestshowcasehub.com/conferences/ 

 

A zágrábi MAKK – Szerzők és Alkotók Nemzetközi Konferenciáján Tóth Péter Benjamin üzleti 

transzformációs igazgató képviseli majd az Artisjust és a DEX-et is. A november 22-i esemény 

kiemelt vendége a számos világslágert és ismert filmzenét jegyző Guy Chambers.  

Részletek itt: http://www.makk.hr/web/en/ 

 

 

Program és előadók 

A DEX megújult honlapján már megtalálhatók az első magyar és külföldi előadók! A folyamatosan 

bővülő programért érdemes ellátogatni minél gyakrabban az oldalra: http://expo.dalszerzo.hu/ 

 

 

Ne maradjon le a friss hírekről!  

Kövesse a DEX Dalszerző Expo (https://www.facebook.com/dalszerzoexpo/) és az Artisjus 

Facebook-oldalát (https://www.facebook.com/artisjus.hu), hogy mindig első kézből értesülhessen 

az eseménnyel kapcsolatos legfrissebb hírekről és az új előadókról. 

 

 

Idézze fel a legjobb DEX-pillanatokat!  
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Kíváncsi, hogy milyen volt az első DEX? Szeretné felidézni a legjobb pillanatokat? Nem jutott el 

valamelyik előadásra? Kövesse az Artisjus Youtube-csatornáját, ahová folyamatosan töltjük fel a 

2018-as Dalszerző Expo előadásainak részleteit. 

Ilyen volt a DEX 2018-ban - összefoglaló videó: https://youtu.be/mdCGT1eErfU 

Playlist az előadások részleteiből: https://bit.ly/2OMeemo   

 

2019-ben is várjuk szeretettel a DEX-en! 

 

Leiratkozás: ha nem szeretne több hírlevelet tőlünk, kérjük, küldjön válaszüzenetet erre az e-

mailre „leiratkozom” szöveggel. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Artisjus Kommunikáció 

www.facebook.com/artisjus.hu 

https://dalszerzo.hu/ 

https://www.facebook.com/events/215619979165848 

http://expo.dalszerzo.hu/ 
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