
Седмица на детето в Mall Galleria
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Интерактивната класна стая поднася по забавен 
начин информация за устройството и 

функционирането на Земята чрез:

Шоу програма “Да опазим природата чиста”

Работилнички за изработка на из-
делия от еко материали

Различни тематични игри

Как: предварителни запис-
 вания за безплатни групови*
  посещения на бюро “Инфор-
   мация до 28 май 2016г. вклю-
   чително

 Кой: група от минимум  10
  деца на възраст 7-14г. с 
   придружител

  Кога: 29 май, неделя, съгласно
 графика за предварителни 
записвания 

29 май
10:00 - 20:00ч.

*Индивидуални посещения в деня на събитието 
ще се съобразяват с графика на резервираните 
групови посещения

Изживей един различен 1 ю
ни!

Позволи на изследоват
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Победителите в четири възрастови категории ще получат заснемане на 
професионална модна фотосесия и договор от Модна Агенция „Визаж”, както и 
право на участие в следващото национално издание на конкурса “VISAGES MINI 

MODELS BULGARIA”. Победитите от националното издание ще получат право на 
участие в международен конкурс за красота.

Празнува с вас 1-ви юни 
„Международен ден на детето!“

По случай празника, LC WAIKIKI организира 
детско модно ревю, в което звездата може да си ти!

Участие могат да вземат първите 15 записали се деца на възраст 
между 3 и 17 години, които ще направят първите си професионални 

стъпки на модния подиум, а за останалите сме подготвили модни 
проекти и задачи в нашите творчески работилници.

Записването ще се състои на 01.06.2016 от 14:30 до 16:30 часа,
на специално осигурена за събитието сцена, 

в Mall Galleria Бургас– етаж 1.

Очакват ви екип от професионални модели, стилисти, фотографи, 
детски аниматори и специално подготвени работилници. 

Ще придобиете умения и кураж да станете истински звезди на модния 
подиум. Ще откриете усета си за красота, творчество и мода. 

А за публиката-много игри и забавления.
                

Разбира се, награди няма да липсват!

Очакваме Ви!
1-ви юни, Mall Galleria Бургас, 17:00 ч, ниво 1
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Празнични предложения в

Mall Galleria

7% на всички продукти, освен продуктите 
на промо цени в периода: 23.05 до 01.06.2016

Подарък детска книжка с всяка покупка 
над 20 лв от 25.05 до 01.06

Специални предложения на 1 юни

Само на 1 юни: удвояване на кредитите за 
игри и -20% на боулинга за всички деца

При закупуване на два часа игра в детския 
център на 1 юни - игра в Q- Zar за 2 лв 
(вместо за 6лв) или безплатен сок

За всяка покупка на детски облекла над 
50лв. в периода 23.05 – 29.05 получвате 
ваучер за 10лв., валиден само на 1 юни

Томбола за 20кг шоколад

1-юнски каталог с ексклузивни предложе-
ния в магазина ни на ниво 1 или на бюро 
„Информация“ в Mall Galleria от 20 май

арт ателиета за сръчни мишлета

1 юни, 12:00 - 17:00ч.

изработка на бижута 

декупаж

изработка на подаръци за мама и тате

фейспейнтинг

Забавлявайте се с нас на ниво 1 в Mall Galleria навръх 
празника на детето. 



Фестивал

“Тайните на шоколада”
28-29 май 2016 г Mall Galleria, ниво 1












