Duminica-10 decembrie, Educateria
Un Iarmaroc al Parintilor si Copiilor - un concept puzzle de eveniment, format din 5 piese.
O duminica in mijloc de decembrie, miros de ceai, prajituri si boabe de cafea proaspat rasnitate,
aceleasi colinde de care nu te plictisesti niciodata, geamuri mari care sa faca loc luminii
naturale, intr-un spatiu calduros si primitor pentru parinti si copii, langa Parcul Tineretului. Pe
scurt, un Iarmaroc Zen.
Iarmarocul Zen, Iarmarocul Parintilor si Copiilor, este un concept puzzle de eveniment, ce se
adreseaza atat parintilor, copiilor, bunicilor cat si viitorilor parinti care cauta sa achizitioneze
diferite lucruri pentru noua etapa ce va veni.
Aceasta editie de sarbatori are loc pe 10 decembrie, intr-o superba locatie in Bucuresti - Centru
Educational Educateria, exact langa Parcul Tineretului. Biletul de intrare este 10 lei/ persoana,
iar copiii nu platesc.
Conceptul puzzle este gandit astfel incat toti vizitatorii, cu mic cu mare, sa aiba o experienta cat
mai zen in prag de sarbatori:
●

Zona donatii: “Pay it Forward"- parintii si copiii vizitatori pot aduce diverse lucruri noi si
mai putin noi, curate si functionale, care vor merge catre cele 2 cauzele sociale
prezentate mai jos si sustinute de eveniment.
○

Copiii din cele două comunități sunt cu vârste cuprinse între 0 și 12 ani. Majoritatea dorm
în case de carton, nu au acces la igienă sau educație, iar jucăriile sau hainele curate sunt
ceva ce văd rar. Mai rar ca pe Moș Crăciun.

○
○

○

Ce poți aduce? Suntem sigur că orice bun, fie el o haină, o jucărie sau orice altceva în
stare bună de funcționare și curat va fi bine primit.
Ne eliberăm de surplusul de lucruri pe care îl cărăm după noi de la an la an, să ne
eliberăm viața de lucrurile de care nu mai avem nevoie și să le redirecționăm către cei
care se vor bucura cu adevărat de ele.
Mai mult despre  cele doua cauze pe care le sustinemi:
■ Pirită https://www.hopeandhomes.ro/ +
https://www.hopeandhomes.ro/povesti/copii-pirita
■ Ponorâta https://www.facebook.com/PonorataMaramures/

●

Zona "Play & Discover”
○ Indoor si outdoor sunt gandite diverse ateliere pentru copii de toate varstele,
sustinute de cei de la Educateria.
○ Spatiu de joaca interior- unde cei mici se pot juca in timp ce parintii fac
cumparaturi sau degusta bunatati.
○ Intalnirea cu roboteii, pe care o vor pregati copiilor prezenti la Iarmaroc cei de
la Academia inventeaza.ro

●

"Mansarda Zen" - mansarda, unde aproximativ 30 de parinti si copii expozanti vin sa
ofere  spre vanzare vizitatorilor care trec pragul Iarmarocului, diferite lucruri noi dar si
purtate, lucruri pe care ei nu le mai folosesc.  Astfel, parintii si viitorii parinti pot umple
sacosa de sarbatori cu:
○ jucarii pentru diferite varste si etape de dezvoltare
○ carti diverse pentru copii, carti de parenting, business, dezvoltare personala
○ haine copii, gravidute, adulti
○ incaltaminte copii si adulti
○ sisteme purtare
○ mini-gadgeturi
○ carucioare, trotinete, biciclete, balansoare
○ decoratiuni hand-made de Craciun, ilustratii si stickere, tablouri si rame etc.

●

Living-ul si Sera Zen: unde atent selectionatii producatori locali si furnizori de carti,
jucarii, haine si incaltaminte pentru copii, vor expune spre vanzare vizitatorilor ofertele lor
de sarbatori, cu discounturi pregatite special pentru Iarmaroc. Vor fi prezenti:
bebeorganic.ro, cutiajucariilor.ro, Gatoo.ro - incaltamintea primilor pasi, Citrine producator local de haine de dama.

●

Food & Drinks Zen Area, indoor si outdoor, unde furnizori locali (Tarteliciuos, Sara
Green, Biofuture, 146 Cofee, Baghete pe roti) vor veni cu delicii de sarbatori, precum:

tarte dulci si sarate, produse traditionale, diverse bunatati home-made de sezon,
baghete delicioase, cafea si multe altele.
Mai avem multe lucruri pregatite-un foarte posibil Zen Corner, unde mamicile sa poata beneficia
de un rasfat cosmetic, doua workshopuri pentru parinti pregatite de catre trainerii de la
Educateria, precum si alte surprize, pe care le vom dezvalui pe parcurs.
Multumiri pentru toata sustinerea si implicarea Partenerilor Iarmarocului: Centrul Educational Educateria,
Piticelul Curios, Universum events, Academia inventeaza.ro, Evertoys  si partenerilor de comunicare:
Recreativo.ro, Salina ABC, Grow Up Romania,  ZenMommy Group,parinticalatori.ro,  mamicaactiva.com,
kindertrips.com, familiazen.ro,
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