RODZINNY CZAS W G2A ARENA - BABY DAY – TARGI DLA DZIECI I RODZICÓW

Już w ten weekend 15-16 czerwca 2019 r. w G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa odbędą się
targi dla dzieci i rodziców BABY DAY. Organizatorzy przygotowali ciekawe stoiska z ubrankami
i akcesoriami potrzebnymi dzieciom, mamom i kobietom w ciąży. W programie również mnóstwo
atrakcji, pozwalających spędzić wspólnie rodzinny weekend.

UBRANKA, AKCESORIA, RZECZY DLA KOBIET W CIĄŻY I MAM
BABY DAY to okazja do zapoznania się z produktami dedykowanymi rodzicom i dzieciom. Na
targach znajdziemy ciuszki i akcesoria potrzebne maluchom od pierwszych dni urodzin. Panie w
ciąży będą mogły skompletować praktyczną wyprawkę. Nie zabraknie niekonwencjonalnych
zabawek, dekoracji do dziecięcego pokoju, dermokosmetyków i ekologicznej żywności.

ZABAWA I NAUKA PODCZAS BABY DAY
Podczas BABY DAY dzieci będą mogły wziąć udział w licznych wydarzeniach towarzyszących:
warsztatach kulinarnych, zajęciach sensorycznych, umuzykalniających, nauce programowania na
podstawie popularnej gry MINECRAFT, czy konstruowaniu robotów. Prawdziwą gratką dla
najmłodszych będzie teatrzyk, którzy przyjedzie do G2A Arena prosto z Pacanowa. Niemałą atrakcją
dla maluchów będą trampoliny z FLY PARKU, dmuchańce czy wystawa klocków. Nie zabraknie
również tak uwielbianych przez dzieci zwierząt, jak papugi czy alpaki. W niedzielne popołudnie, na
żywo wystąpi gwiazda popularnego dziecięcego show THE VOICE KIDS – OLIWIER SZOT.

CZAS DLA RODZICÓW
Organizatorzy targów BABY DAY przygotowali również liczne atrakcje dla mam i tatusiów, które
z pewnością pomogą w walce z codziennymi trudnościami i ogromem wątpliwości, jakie
towarzyszą młodym rodzicom. Bezpłatne warsztaty i wykłady, porady logopedy dziecięcego,
dietetyka, położnych, specjalistów ds. przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych,
instruktorów zajęć sensorycznych, doradców noszenia dzieci w chustach, czy fizjoterapeutów.
Odbędą się również zajęcia fitness dla mam z dziećmi oraz PCHLI TARG, na którym rodzice będą
mogli wymienić się lub sprzedać niepotrzebne ubranka i akcesoria dziecięce.

FESTIWAL FOODTRUCKÓW
Podczas targów BABY DAY nie zabraknie również uwielbianych przez dzieci lodów, popcornu
czy waty cukrowej. Przed G2A Arena odbędzie się również Festiwal Foodtrucków.
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Facebook: www.facebook.com/targibabyday/
www.targibabyday.pl

Kontakt:
Jadwiga Deręgowska
Specjalista ds. Marketingu i PR
Tel. 723 990 557
e-mail: jadwiga.deregowska@cwkoperator.pl

Edyta Rzewuska
Rzecznik prasowy
Tel: 660 573 337
e-mail: edyta.rzewuska@cwkoperator.pl
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