Коли: 5, 6, 7 червня
Місце проведення: GLOBUS
Майдан Незалежностi, 1 лiнiя
Час проведення: 10.00 - 22.00
Ми з вами так файно відпочили, наїлись,
нафотографувались на #UAmadeFest OPEN AIR, що душа жадає
несамовитого нестримного шопінгу. Та ще й під музичку, та ще
з релакс зоную і з смаколиками, а ще і з новими фотозонами. А
головне, у самому серці столиці.
UAmade Fest in Style - локальний розпродаж найдивовижнішого
одягу та аксесуарів. Фантастичне поєднання кращих з кращих
виробників в самому центральному місці Київа.
Ми не відкриваємо реєстрацію на цей фєст, ми обираємо кращих
та запрошуємо особисто.
Якісні, круті, унікальні, особливі речі лише в ці три дні чекают на
тебе. Поспішай. Сукні, худі, футболки, світшоти, ромпери, блузи,
прикраси, найсмачніші смаколики для поціновувачів.
Ми зберемо наймодніші пропозиції для тебе, розважимо та
подаруємо натхнення ;))
Весь перший поверх для твого перевтілення - це одяг, взуття та
аксесуари.
Ти почуєш музику, що лунає з -1 поверху - це діджей біля
#UAmadeStore грає для тебе та запрошує до себе.
Поряд ми розмістимо релакс-зону з примірочними, пуфами,
смачнюсиками та фотозонами від наших друзів. Так, ми
пам’ятаємо, як тобі сподобалося фотографуватися.
Хапай всіх та скоріше долучайся
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Як це було
на минулому
UAmadeFest

150 учасників 5 000 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 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.
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UAmade
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 :)
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