AtmosferÄƒ de basm la Fabrica de JucÄƒrii din comuna
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Se apropie sÄƒrbÄƒtorile de iarnÄƒ, iar cadourile pentru copii nu ar trebui sÄƒ lipseascÄƒ. JucÄƒriile de orice fel se aflÄƒ pe
dorinÈ›e a copiilor. Dar de unde È™tie MoÈ™ul ca cadou sÄƒ facÄƒ fiecÄƒrui copil? Cum ia naÈ™tere o jucÄƒrie È™i cum
fiecare copil? DacÄƒ vreÈ›i sÄƒ aflaÈ›i rÄƒspunsul la aceste întrebÄƒri, copiii sunt aÈ™teptaÈ›i cu drag la Fabrica de JucÄƒ
CrÄƒciun.

Turul copiilor prin Fabrica de JucÄƒrii include:
1. Hala de producÈ›ie, unde copiii vor fi întâmpinaÈ›i de doi elfi drÄƒguÈ›i, care le va arÄƒta copiilor cum se produc jucÄƒri
realizarea schiÈ›ei în calculator pânÄƒ la tÄƒierea, imprimarea, È™lefuirea È™i asamblarea acesteia. ToatÄƒ demonstraÈ›ia
într-o poveste frumoasÄƒ cu momente ?magice?, spre deliciul copiilor.
2. Secretariatul È™i biroul MoÈ™ului, locul unde se primeÈ™te È™i se verificÄƒ corespondenÈ›a È™i, de asemenea, locul
schiÈ›ele jucÄƒriilor ce urmeazÄƒ sÄƒ fie produse de cÄƒtre elfi în fabricÄƒ. Aici fiecare copil va face cunoÈ™tinÈ›Äƒ cu D
care le va explica celor mici cum îÈ™i organizeazÄƒ MoÈ™ul plecÄƒrile, pentru a ajunge degrabÄƒ într-un timp foarte scurt
copil, cu darurile lucrate cu grijÄƒ de elfi.
3. Hala pentru depozitarea, ambalarea È™i livrarea jucÄƒriilor ? aici copiii vor fi întâmpinaÈ›i de miile de jucÄƒrii ce stau pe
pentru a fi livrate de ajutoarele MoÈ™ului. La ieÈ™irea din halÄƒ, copiii vor putea sÄƒ-È™i achiziÈ›ioneze o jucÄƒrie din ?
jucÄƒrii a lui MoÈ™ CrÄƒciun?.

PreÈ›ul vizitei este de 30 de lei, care include nu doar la vizita la Fabrica de JucÄƒrii, ci È™i o jucÄƒrie ? un titirez din lemn ambalatÄƒ într-o frumoasÄƒ cutie din carton. În cazul în care existÄƒ un grup de 25 de copii, se oferÄƒ gratuitate la vizitÄƒ p
dintre ei.

Pentru informaÈ›ii suplimentare, ne puteÈ›i contacta prin e-mail, la info@jucaresti.ro, prin telefon, la numerele 0758.119.798
sau 0248.253.370, pentru a ne confirma ziua È™i eventual ora la care doriÈ›i sÄƒ faceÈ›i vizita, în intervalul 1.12.201930.12.2019.

Fabrica de JucÄƒrii se aflÄƒ în localitatea Bradu, sat GeamÄƒna, strada Teilor, nr.28, în apropiere de PiteÈ™ti, judeÈ›ul Arg

cadrul Tipografiei Diana 3D.

