23 - 25 листопада у виставковом у центрі « КиївЕкспоПлаза» відбудеться
виставка « М ЕДВІ Н: Р укоділля. ПОДАР УНКИ ДО Р І З ДВА! » - КИ Ї В 2017

(передноворічна виставка-ярмарок товарів для рукоділля, авторських (Hand-made) робіт і
подарунків).

Дата і час роботи виставки: 23, 24, 25 листопада з 10.00 до 18.00 (ВХІД – ВІЛЬНИЙ)
Місце проведення: ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б (м «Нивки»), павільйон № 3, вхід К
Відвідувачів виставки чекає безліч майстер-класів, цікавих зустрічей, ярмарок товарів для рукоділля
та творчого хобі, ярмарок рукотворних авторських виробів, спеціальні етно- і арт-експозиції. В рамках
виставки будуть проходити: ФЕСТИВАЛЬ клаптикового шиття «КвілтФест.in.ua» та КОНКУРС ручної
творчості «Дивоптахи». А в суботу зустрічайте почесних гостей виставки - студію ірландського танцю
"FIREDANCE" з новими номерами пекучого танцю!
Виставка «МЕДВІН: Рукоділля. ПОДАРУНКИ ДО РІЗДВА »- це прекрасна можливість підготуватися
до свят і придбати ексклюзивні подарунки для рідних і близьких: оригінальні авторські роботи, сувеніри,
різні матеріали для творчості, щоб зробити подарунок своїми руками. І, звичайно ж, «зарядитися»
творчими ідеями та хорошим настроєм надовго!

Готуєм ося до Р іздвяних та Новорічних свят разом з виставкою !
Організатор: Виставкова компанія «МЕДВІН», www.medvin.kiev.ua
Інформація: (044) 501-03-44, 501-03-66, моб. (050) 358-75-92
https://www.facebook.com/VystavkamedvinRukodelieIHobbi
ttps://www.facebook.com/events/1451258714965871
Группа: https://www.facebook.com/groups/129617951021596/
Приєднуйтесь!

----------------------------------------------------------------------------------------

23 – 25 ноября в вы ставочном центре « КиевЭкспоПлаза» состоится
вы ставка« М ЭДВИ Н: Р УКОДЕЛИЕ. ПОДАР КИ К Р ОЖ ДЕСТВУ!» - КИ ЕВ, 2017

(предновогодняя выставка-ярмарка товаров для рукоделия, авторских (Hand-made) работ и
подарков).
Дата и время работы выставки: 23, 24, 25 ноября с 10.00 до 18.00 (ВХОД – СВОБОДНЫЙ)
Место проведения: ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б (м«НИВКИ»), павильон № 3, вход К
Посетителей выставки ждет множество мастер-классов, интересных встреч, ярмарка товаров для
рукоделия и творческого хобби, ярмарка рукотворных авторских изделий, специальные этно- и артэкспозиции. В рамках выставки будут проходить: ФЕСТИВАЛЬ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ «КвилтФест.in.ua» и
КОНКУРС РУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА «Дивоптахи». А в субботу встречайте почетных гостей выставки - студию
ирландского танца "FIREDANCE" с новыми номерами жгучего танца!
Выставка «МЭДВИН: РУКОДЕЛИЕ. ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ» - это прекрасная возможность
подготовиться к праздникам и приобрести эксклюзивные подарки для родных и близких: оригинальные
авторские работы, сувениры, различные материалы для творчества, чтобы сделать подарок своими
руками. И, конечно же, «зарядиться» творческими идеями и хорошим настроением надолго!

Готовим ся к Р ож дественским и Новогодним праздникам вм есте с вы ставкой!
Организатор: Выставочная компания «МЭДВИН», www.medvin.kiev.ua
Информация: (044) 501-03-44, 501-03-66, моб. (050) 358-75-92
Мы в соц.сетях. Присоединяйтесь!
https://www.facebook.com/VystavkamedvinRukodelieIHobbi
ttps://www.facebook.com/events/1451258714965871
Группа: https://www.facebook.com/groups/129617951021596/

