
Z A P RO S Z E N I E

spiżarnia
jesienna

jarmark produktów naturalnych

dla Wystawców

GDZIE: na ośrodku AKWA MARINA nad Jeziorem Nyskim (Skorochów)

KIEDY: 22 października 2022 (sobota), godz. 17:00 - 22:00
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Jesień to dla wielu najpiękniejsza pora roku. Nie chcielibyśmy kolejny 

rok spędzić jej wyłącznie w domach!

Dlatego naszą ideą jest stworzenie klimatycznego, jesiennego eventu 

– gdzie każdy będzie mógł nie tylko uzupełnić zapasy na zimę, poznać 

nowych wytwórców naturalnych produktów, dobrze zjeść i się bawić, 

ale też POCZUĆ JESIEŃ w całej okazałości.

Stawiamy więc na naturę, nastrój, dobre jedzenie, muzykę 

i atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Poczuj klimat jesieni!
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- Wytwórców naturalnych przetworów – 

warzywnych i owocowych (np. dżemów, powideł), 

marynat, suszów (np. grzybów), kiszonek, 

przypraw, wędlin, win i nalewek, ciast, słodyczy, 

miodów, serów, herbat, ziół, kaw itp.

- Wytwórców kosmetyków naturalnych – 

mydeł, balsamów, olejków eterycznych, kremów 

etc.

- W ytwórców dekoracji jesiennych – wieńców, 

kompozycji florystycznych, kwiatów etc.

- Wystawców gastronomicznych – który 

chętnie zaprezentują nam swoje jesienne menu 

(ciasta, zupy, grzańce etc.)

Kogo zapraszamy:
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Atrakcyjne stanowisko wystawiennicze w otoczeniu jesiennych drzew i przyrody. 

Zadbamy o klimat i dekoracje – a także dodatkowe atrakcje 

(występy muzyczne, konkursy etc.)

Co oferujemy:

*zdjęcia poglądowe - ostateczna lokalizacja imprezy na terenie Ośrodka może ulec zmianie



spiżarnia
jesienna

Jesienna Spiżarnia będzie bardzo intensywnie promowana 

już od początku października wśród mieszkańców Nysy i okolic 

w wielu kanałach komunikacji:

- Płatne kampanie na Facebooku i Instagramie

- Profile w mediach społecznościowych – ośrodka 

  Akwa Marina i Partnerów

- Media lokalne – nyskie radio, portale informacyjne 

  i zaprzyjaźnione urzędy

Dzięki temu z całą pewnością skutecznie dotrzemy do 

dziesiątek tysięcy osób zainteresowanych tematem 

w Nysie i okolicach.

Jak będziemy promować imprezę:
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Dla najładniej udekorowanego stanowiska - oczywiście w klimatach

jesiennych! W trakcie imprezy Jury będzie oceniać dekoracje. Przewidujemy

atrakcyjne nagrody i dyplomy dla najlepszych!

Konkurs dla Wystawców:

Podczas imprezy będzie wystawiony stół dla Odwiedzających, na którym

będzie można umieścić darmowe próbki swoich przetworów i innych

produktów, a także swoje wizytówki.

Stół biesiadny
z darmowymi próbkami:
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To nic nie kosztuje! Wystarczy się zgłosić!

UWAGA: Liczba miejsc przeznaczona dla wystawców jest ograniczona. Naszym 

celem jest stworzenie najbardziej atrakcyjnej oferty produktowej dla naszych 

Odwiedzających – która najlepiej pasuje do koncepcji jesiennych klimatów.

Ty też chcesz pojawić się ze 
swoim stanowiskiem na
naszej jesiennej imprezie?

Jak się zgłosić:

1. Napisz maila na l.bogdanowski@wikakwa.pl

2. Załącz link do swojej strony WWW (jeśli masz)

3. Prześlij opis (i najlepiej zdjęcia) swoich produktów (jeśli nie masz strony)

Skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy Ci odpowiednie miejsce.

mailto:l.bogdanowski@wikakwa.pl
mailto:l.bogdanowski@wikakwa.pl
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