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Pozvánka na rodinný veletrh smysluplných hraček
„Rosteme pro život“
Zajímáte se o to, jak se vaše dítě může přirozeně rozvíjet. Chcete je podpořit v učení?
Přijďte se inspirovat 4. nebo 5. listopadu na již 7. ročník rodinného veletrhu smysluplných
hraček v Praze v prostorách fakultní ZŠ Barrandov II, V Remízku. Veletrh Rosteme pro život
je pro celou rodinu. Rodiče zde nakoupí kvalitní smysluplné hračky, zatímco děti si mohou
hrát a tvořit až ve 40 dílničkách. Načerpejte předvánoční inspiraci na opravdu kvalitní
smysluplné dárky. Vstupné je možné zakoupit výhodněji online, nebo pak na místě za 200 Kč
pro celou rodinu, dospělý zaplatí 120 Kč a všechny děti u nás mají vstup zdarma.
„Veletrh Rosteme pro život nabízí na jednom místě širokou paletu kvalitních smysluplných
hraček, které přirozeným způsobem podporují rozvoj a vzdělávání dětí. Využijte možnost si
prohlédnout, vyzkoušet a zakoupit krásné dřevěné hračky, stavebnice, hry, potřeby pro výtvarné
i jiné tvoření, zajímavé knížky a další věci, které nás při naší cestě rodičovstvím oslovily. K
vidění bude také široká škála didaktických a montessori pomůcek.“ představuje veletrh jeho
zakladatelka Kamila Murariková.
Děti na tento veletrh neodmyslitelně patří a je pro ně již tradičně připraveno velké množství
oblíbených dílniček, kde si mohou hrát, stavět, tvořit a osobně si vše vyzkoušet.
Hračky a pomůcky představí téměř 60 vystavovatelů z celé České republiky. Podrobnosti
najdete na facebooku nebo na www.rostemeprozivot.cz.
Na veletrhu se můžete stát i malým prodejcem vy. Přebývají Vám doma hračky nebo montessori
pomůcky, ze kterých děti už vyrostly? Dejte druhou šanci kvalitním hračkám a potřebám, které
udělají radost dalším. Využijte náš bazárek přímo na veletrhu.
Jak vznikla myšlenka dalšího veletrhu hraček v Praze?
„Montessori pomůcky, které také uvidíte a vyzkoušíte na výstavě, se nedají pořídit v kamenných
prodejnách. Měla jsem potřebu si je sama vzít do ruky a zjistit kvalitu, než je svým dětem
pořídím. A tak se zrodil nápad vytvořit místo, kde se děti i rodiče s těmito hračkami mohou
seznámit. V průběhu let jsme oslovili prodejce didaktických pomůcek, smysluplných a kvalitních
hraček a tak je nyní nabídka široká a zajímavá. Výhoda je, že návštěvníci najdou vše na jednom
místě a nemusejí vyzobávat po hračkářstvích či Internetu a platit poštovné. Veletrh probíhá
pravidelně od roku 2011 v Praze a od 2014 i v Brně. Povědomí a návštěvnost veletrhu se každým
rokem zvyšuje a letos očekáváme přes 2000 návštěvníků, kteří si mohou vybrat z nabídky téměř
70 vystavovatelů. Přijďte i Vy a vyhněte se tak vánočnímu maratónu.“ zve Vás zakladatelka
veletrhu Kamila Murariková.
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