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SETKÁNÍ S ČESKÝM DESIGNEM, RODINOU A PŘÁTELI
NA ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVĚ V GALERII SUPERMARKET WC
Potěšit, nadělit, překvapit dárky od českých designérů! Pohodový výběr krásných českých
dárků v karlovarské galerii SUPERMARKET wc. Od hraček, her, knih pro děti, až po šperky,
módu, porcelán a další jedinečné kousky do bytu. Příležitost koupit originální designové
vánoční dárky pod stromeček od tvůrců z Karlovarska a celé ČR je tu až do 23. prosince.
Vánoční prodejní výstava VÁNOČNÍ PELMEL 2021 je navíc obohacena o kreativní dílny pro
celou rodinu, 18. 12. - 19. 12. během extra Adventního víkendu v galerii.
Nákupem uděláte radost nejen svým blízkým, ale podpoříte také designéry a umělce z regionu a
navíc i další aktivity, které kreativní centrum pořádá pro děti, mladé lidi i širokou veřejnost.Galerie
SUPERMARKET wc sídlí nedaleko Dolního nádraží v malém objektu bývalých veřejných toalet.
Pro své návštěvníky opět připravila výběr toho nejlepšího z českého designu. „Na vánoční výstavě
máme vždy něco navíc, celá galerie se stává vánočním concept store, kde je prostor i pro módu a
design značky, které během roku u nás nekoupíte”, přibližuje vedoucí galerie Eliška Failová.
Každý všední den od 13 do 18 hodin vás oblaží třeba betonové šperky od značky KALEO, dřevěné
šperky značky Gazzuela, porcelán od Vlastně ladné, milníkové kostky od značku PURITO nebo
zboží pro děti od značky Z lásky ke vzpomínkám, šaty ROZMANITÉ, kožené výrobky DONBON,
křehké a hravé šperky od Sayako nebo unisex šperky s drahými kameny a industrial estetikou od
výtvarníka Lukáše Lercha. Můžete se těšit i na oblíbené stálice českého designu jako je JA-RA
design, Estrela, Baobab, Studio Malíská, Viktor Chalepa, Ko-rá-le, knihy z nakladatelství Baobab a
Běžíliška, tvůrčí hračky Woodmaid, věčné hračkové retro od Kovapu či nafukovací hračky od Fatry
a dalších skvělých značek, designerů a umělců.
O VÁNOČNÍM SPECIÁL * PELMEL VÍKENDu 18.-19.12. od 11 do 18h můžete navštívit
speciální kreativní dílnu "ADVENT V GALERII", kde si vyrobíte i s dětmi originální vlastnoruční
dárky šetrné k přírodě. Otevřeno bude také o stříbrné adventní neděli 12. 12. 2021 a pro všechny
opozdilce také 23.12.
O víkendu 19. - 20. 12. od 10 do 18h můžete navštívit speciální ADVENTNÍ VÍKEND v galerii, kde
si i s dětmi vyrobíte krásné originální dárky na poslední chvíli z banneroviny a vánoční ozdoby z
dřevěných odřezků. Nebudou chybět ani koledy, cukroví, svařák a vánoční atmosféra. Můžete při
tom nakoupit i designové dárky pro své blízké. Doporučujeme si na dílnu rezervovat váš speciální
čas. Kontakt: na pro@tebe.cz nebo na tel. 728 517 877
Kontakt pro média: Tereza Dvořáková, PR a marketing, 608 528 388 nebo na pro@tebe.cz.
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