Коли: 19-20 грудня
Місце проведення: Галерея LAVRA
м. Арсенальна, вул Лаврська, 7
Час проведення: 11.00 - 19.00
Напередодні Нового року час запастися ПОДАРУНКАМИ
для друзів і родини, балувати себе та близьких, розважатися, бавитися, бути щасливими та дарувати щастя.
Як пережити ВСЕ це ОДРАЗУ?
Як поринути в святкову метушню яскравих емоцій із
запахом мандаринів, ялинкою і новорічними фільмами?
Звичайно ж на UAmade Fest
   Ми цілий рік чекали на ЗИМОВІ СВЯТА, щоб разом
повеселитися та насолодитися атмосферою свят.
   Тут ви закриєте питання подарунків для всіх рідних та
близьких.
   UAmade Fest вразить вас по-новорічному.
    Чудовi речi для душі та тіла, найсмачніші смаколики,
легкість і свобода, можливiсть стати для когось Святим
Миколаєм, адже ми за благодійність у всіх її проявах;)
А для тих, хто любить фотографуватися ми приготували
найкрутіші фотозони.
   Вхiд БЕЗКОШТОВНИЙ
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Тільки у нас
BLACK WEEKEND MARKET кращі майстри приготували
щось особливе і неординарне,
щоб здивувати вас!

їжею, кальянами, музикою,
новорічними гірляндами та
інсталяціями, бочками з вогнем,
сніжками та сніговиками.

FOOD Zone - тільки у нас
найсмачніша їжа!) Фудкорти будуть частувати вас
глінтвейном і вшановувати
імбирними пряниками,
стравами на мангалі та
зігріваючими напоями.

LOUNGE ZONE - затишне
місце, де можна буде відчути
себе дитиною при перегляді
улюблених фільмів, відпочити
душею та думками, випити
улюблені напої і поїсти смачні
частування.

На вас чекатиме:
* Професійний і найноворічніший
   ведучий.
* Епіцентр новорічного настрою  
   під класнючу музику наших DJ’s
* Найдивовижніша ярмарка
  стильних і оригінальних
   подарунків.
* Смачнюща їжа, на будь-який
COOL Zone - крутіший великий    смак.
* Розважальна програма
внутрішній двір з розвагами,
  з цікавими конкурсами,  
  розіграшами і сюрпризами.
* НАЙноворічніша метушня
   на UAmade Fest.
X-MAS Zone - Святий Миколай,
Дід Мороз, Йоулупуккі, Санта
Клаус (і все це поєднується в
одній особистості :) порадує
діточок своїми розповідями та
сувенірами. А його помічники
розважать веселими іграми та
майстер-класами.

Приєднуйся до святкування.
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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
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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 :)

