Коли: 23 травня
Місце проведення: парк задоволень ПРИРОДА
м Лiвобережна, Броварський проспект, 11
Час проведення: 11.00 - 00.00
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Чи може бути щось крутіше, ніж відпочинок на природі,
в компаніїї чудових людей, в оточенні блискучої краси,
дивовижних речей, теплих променів, яскравих вражень, смачної
їжі? Так! Може!
UAmade Fest OPEN AIR - фантастичне поєднання найкращого
відпочинку, найдивовижніших товарів, найсмачнішої їжі. Ми
зберемо друзів, розважимо компанії та будемо так веселити
діточок, що вони схочуть жити з нами ;))))
Цього разу ми пропонуємо вам завітати в прекрасне
місце на березі Дніпра. Насолодитися яскравими краєвидами,
запастися подарунками. Вдягти тільки но придбаний одяг та
хизуватись ним на наших фотозонах.
І звичайно, що цілий день гуляти, смачно їсти і розпивати
охолоджуючі коктейлі. Кайфові діджеї, весела музика, яскравий
ведучий не дадуть сумувати.
Приходьте, будемо вас приємно дивувати та розважати)
PS вхiд 30грн (з нас подаруночок вiд UAmade), дiточки
БЕЗКОШТОВНО
PS зона з продажами та майстернями до 19, а музика,
їстоньки та розваги, як Попелюшка до 00.00

Дивовижна місцина,
яка об’єднала в собі
літній ресторан з
майданчиком на воді,
відкритий зал і пантон
на воді.
Майданчик на воді
подарує прохолоду
спекотним днем, а
ввечері перетвориться
на затишно освітлене
місце для романтичних
зустрічей.
Зелена зона парку - це
можливість відпочити
на траві, походити
босоніж, відчути повне
єднання з природою.
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ТЕМАТИЧНІ ЗОНИ
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ДЕКОР, ОДЯГ, КРАСОТИ ярмарка домашнього декору,
дизайнерскі речі та прикраси
МАЙСТЕРНІ - місця, де будуть
поєднані цікавинки, на кшталт:
* феї зроблять make up, укладку
дівчатам
* майстри брадобреї пострижуть
бороди та укладуть волосся
чоловікам
* художники навчать крутим
штукам та допоможуть
розмалювати собі футболку
* всі мріють про відпустку. Ми
впевнені, що бажання мають
здійснюватись. Подорож на будьякий бюджет саме тут
...та інше
СМАКОЛИКИ - солодощі на свіжому
повітрі одразу втрачають калорії, але
не свій неперевершений смак
ДІТОЧКИ - цілий другий поверх
домівки щастя, де можно буде
награтися та намалюватися
з нашими аніматорами. А на

першому поверсі відпочити та
потеревенити.
БЛАГОДІЙНІСТЬ - можливість
допомогти та підтримати дітей,
тваринок та війскових
ЇСТОНЬКИ - найсмачніша їжа
тут і зараз. Для гурманів та
поціновувачів будь-якої кухні. Тут
все для м’ясоїдів, вегетаріанців,
веганів та сироїдів.
Страви на грилі, бургери,
лапша, салати, смачнючі напої,
солодощі. Їсти, їсти, їсти :)))
ФОТОмісцинки - спеціальні
місця для красивих фото ;)
PS Найкреативніші фото,
помічені нашим хештегом та з
підписом #UAmadeFest ви кращі,
отрімають подарунки
ОАЗІС - приємний час на
галявинці, чи на пантоні.
Насолода від поєднання з
природою та відчуття заміського
відпочинку.
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Як це було
на минулому
UAmadeFest

140 учасників 10 000 гостей
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Що таке Fest вiд UAmade?
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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 весесло 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

Spring

UAmade
UA
made
fest Open

AiR

НАШІ КОНТАКТИ:
(096) 519 14 07
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 :)

