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Запрошує Вас, Ваших друзів і родини на перший

Open Air - Organic Fair
Субота 31 травня 2014
Без плати за вхід

Kиїв, Голосіївський парк, Родимцева 12,
озеро Дідорівка з 10.00 до 18.00
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Чудова Природа — Дивовижний день—Здорова подія
• Куштуйте та купуйте сертифіковані органічні продукти
харчування
• Купуйте сертифіковану органічну косметику
• Дізнайтеся більше про органічні продукти безпосередньо
від виробників
• Інформація про органічне від локальних і глобальних
організацій
• Зустріти нових органічно- налаштованих людей
• Знайти більше можливостей для органічного способу
життя
• Насолоджуйтесь діяльністю природи з друзями та
родиною, не покидаючи міста
• Organic network
• Немає плати за вхід

Зустрічайте сертифікованих органічних виробників в
унікальному середовищі
Тільки там, де органічна презентація повинна бути
На природі!
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3 рази на день нам потрібен органічний фермер...!
10 причин щоб їсти сертифіковане органічне:
• Їжа без пестицидів та гербіцидів
• Їжа з великою кількістю аромату та вітамінів
• Ви отримуєте чисті продукти без штучних барвників
або штучних підсолоджувачів
• Органічні тварини мають кращі умови
• Органічне, добре для наших підземних вод
• Природа багатша і чистіша на органічній землі
• Органічна їжа- здоровий глузд
• Ні! Генетично Модифікованим продуктам
• Купувати органічні продукти локально, щоб підтримати
Вашого фермера
• Органічне сільське господарство та виробництво —
шлях для кращої економіки та довкілля
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Місце Ярмарку

Місце Ярмарку

Парковка

Місця для відпочинку гостей

Місце Ярмарку
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Активність Ярмарку

Скуштуйте і купіть свіжі, сертифіковані органічні:
Молочні продукти, м'ясні продукти, спеції, трави, косметика
Розіграш призів від спонсорів безкоштовно
Organic Face 2014 фотосесія безкоштовна
Оренда власного будиночка в тому числі мангал
Катання на конях (оплачується окремо)
Оренда човнів/катамаранів (оплачується окремо)
Риболовля (оплачується окремо)
Промова Мартін Андерсен, засновник Органіка Україна
Промова пані Карина Мулін, Консул Посольства Королівства Данії в Києві
Промова Наталія Прокопчук, менеджер проекту Швейцарсько-Український
проект «Розвиток органічного ринку в Україні»
Промова Сергій Галашевський, Генеральний директор Органік Стандарт
Промова Андрій Хрутьба, начальник відділу екоосвіти Національний
природний парк "Голосіївський"

Злови органічне життя разом з Органіка Україна
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Ще не всі зібралися! Слідкуйте за новинами щодо майбутніх оновлень
в наших соціальних медіа та інформаційних листах.
http://organikaukraina.com.ua/
https://plus.google.com/u/0/+OrganikaUkraina/posts
https://www.facebook.com/organikaukraina
http://www.linkedin.com/company/organika-ukraina
https://www.youtube.com/user/OrganikaUkraina
http://vk.com/id63927901
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Час та Місце

Органічний ярмарок- субота 31 травня 2014 10.00 до 18.00

Як дібратися

Від метро "Виставковий центр" сісти на автобус 212. Попросіть водія
зупинити на зупинці Монастир. Почати шлях до оз. Дідорівка, на вашому
шляху по лівій стороні ви побачите церкву. Продовжуйте йти прямо до
озера. На машині- їдьте по вул. Голосіївський просп. (40річчя жовтня),
повернути на вул. Героїв Оборони, повернути на вул. Генерала Родимцева

http://goo.gl/maps/Z33Dh

Google Мапа
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