           Коли: 5-6 вересня
Місце проведення: Галерея ЛАВРА
м Арсенальна, вул Лаврська, 7
Час проведення: 11.00 - 19.00
UAmade Fest NEW SEASON - фантастичне поєднання
найкращого шопінгу, найдивовижніших українських
товарів, найсмачнішої їжі. Ми зберемо друзів, розважимо
компанії та будемо так веселити діточок, що вони схочуть
жити з нами ;))))
Цього разу ми пропонуємо вам підготуватися
до нового сезону, запастися подарунками, відпочити
душею після пред-шкільного марафону. Вдягти тільки-но
придбаний одяг та хизуватись ним на наших фотозонах.
І звичайно що цілий день гуляти, смачно їсти і
розпивати коктейлі. Кайфові діджеї, весела музика,
розіграші, подарунки, яскравий ведучий не дадуть
сумувати. Лекторій, презентація книги, розваги, ігри,
креативні зачіски, неймовірні мейк-апи - це феєрія радощів
для вас протягом ДВОХ днів, як ви і просили.
Приходьте, будемо вас приємно дивувати
та розважати весь вікенд ;)
Вхiд БЕЗКОШТОВНИЙ
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ОДЯГ - дизайнерські
речі нового сезону
та прикраси до них

втрачають калорії, але не свій
неперевершений смак..
Їсти, їсти, їсти :)))

ДЕКОР та ПОДАРУНКИ - ярмарка ЛЕКТОРІЙ - досвідчені спікери,
для домашнього декору та затишку цікаві факти, нові знання для
тебе і твоїх друзів. Навчатися
ДІТОЧКИ - другий поверх,
ніколи не пізно
де можно буде награтися та
досхочу намалюватися з нашими КРАСОТИ - для леді: розкішні
та креативні зачіски,  
аніматорами. А ще  відпочити
для чоловіків - можливість
та потеревенити
побалувати свою бороду
БЛАГОДІЙНІСТЬ - можливість
допомогти тим, кому це необхiдно ФОТОмісцинки - cпеціальні
місця для красивих фото ;)
ЇСТОНЬКИ - найсмачніша їжа
P.S. Найкреативніші фото,
тут і зараз. Для  гурманів та
помічені нашим хештегом
поціновувачів будь-якої кухні.
та з підписом Life is a Big Fest
Тут все для м’ясоїдів,
#UAmadeFest ви кращі,
вегетаріанців, веганів та сироїдів. отримають подарунки
Страви на грилі, бургери, лапша,
салати, смачнючі напої, а також
солодощі UAmade, котрі одразу
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Як це було
на минулих
UAmadeFest

140 учасників
10 000 гостей
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Що таке Fest вiд UAmade?
Ми створюємо подію, на якій поєднуємо кращих
українських  виробників, салони, агентства та майстрів,
щоб слово “українське”, або ж скорочено UA несло
в собі щось набагато величніше, ніж тимчасовий тренд.
Це стильно, якісно та модно, це весело
та активно, а головне - кожен раз, по-новому!
UAmade дає можливість підтримати одне
одного, купуючи у тих, хто трудиться, як для себе.
Пишатись тими, хто поруч.
Давайте разом підтримаємо Своїх :)
UAmade.com.ua - українські
товари незалежних виробників

UA
made
fest New
Season

UAmade
НАШІ КОНТАКТИ:
(067) 109 57 74
fest@uamade.com.ua
https://www.facebook.com/fUAmade
http://uamade.com.ua/
Дякуємо за увагу
Будьте щасливі!
Серйозно, ми не жартуємо!
Не забувайте чистити зуби вранці :)
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