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BABYLOVE BABAVILÁG HELYSZÍN

PROFISSIMO KREATÍV HELYSZÍN

ELEVENPARK ÉLMÉNYSZIGET

SUNDANCE MINIVILÁG ÉS SZÍNPAD

VISIOMAX FILM-SZÍNHÁZ HELYSZÍN

KRESZ PARK - FIAT 500 AUTÓSISKOLA

DGP SPORTHELYSZÍN

dm NAGYSZÍNPAD a MINIMAX támogatásával

OLD SPICE APÁS KALANPARK

A KÉNYELEM SZIGETE

TREND IT UP BEAUTY HELYSZÍN

DMBIO GASZTROHELYSZÍN
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babylove Babavilág helyszín

Profissimo Kreatív helyszín

Elevenpark Élménysziget

SUNDANCE Minivilág és Színpad

Babajátszó, labdafürdős babalégvár, babapihenő, pelenkázó a dm babylove termékeivel, 
és külön babaetető-sátor gondoskodik a kisgyermekesek kényelméről. Ezen a helyszínen 
várja a MAM baby a szülőket és kisgyermekeket programjaival. A babákat Fisher Price 
gyermekjátékokkal és lapozókkal várjuk.

MAM baby - A MAM titka a dizájn. Egyedülálló, mert a stílussal szemben támasztott 
legmagasabb igényeket és a termékekkel szembeni minőségi követelményeket egy-
aránt kielégíti, így tökéletes kezdést biztosítanak a babáknak az életben. További 
hasznos információkért, részletes termékismertetőkért látogassa meg honlapunkat, 
és fedezze fel a MAM Club számtalan előnyét: www.mambaby.com

augusztus 26., szombat
10:00-14:00 Szeretgető érintés, a babamasszázs rejtelmei
14:00-19:30 A szép mosoly titka, szájhigiénia a kezdetektől 
10:00-19:30 MAM baba- és gyermek játszóház 
augusztus 27., vasárnap
10:00-14:00 A szép mosoly titka, szájhigiénia a kezdetektől
14:00-19:30 Szeretgető érintés,a babamasszázs rejtelmei
10:00-19:30 MAM baba- és gyermek játszóház

Elevenpark babalégvár - A legkisebbek kacagós jókedvéről egy színes labdákkal teli lég-
várral gondoskodunk, ahol kedvükre búvárkodhatnak a szivárványszínű golyók között.

A STABILO és az Elevenpark színes kézműves programokkal várja a kis kreatív tehetségeket.

STABILO
A STABILO sátor az a hely, ahol a színeké a főszerep: ahol minden gyermek fantáziája 
szabadon szárnyalhat, ahol színes programokkal és ajándékokkal várjuk a rajzolni, 
illetve színezni vágyó kicsiket és nagyokat. Animátoraink segítségével korosztály
szerint, 4 különböző játék közül választhatnak a gyerekek.

ELEVENPARK
Nincs is annál szívmelengetőbb dolog, mint amikor a lurkó saját kezűleg csinál valami 
gyönyörű műalkotást magának, vagy az anyukájának. A kreatív sarokban, animátorok 
segítségével a gyerekek vághatnak, ragaszthatnak, alkothatnak kedvükre, szebbnél 
szebb mesterműveket készíthetnek, amiket utána haza is vihetnek emlékül.

Ugorj be az Elevenpark Élményszigetre, hogy igazán jól szórakozz! Erről többek között 
egy interaktív légvárral gondoskodunk. Versenyezz a pajtásoddal, hogy ki tud több 
lámpát elcsípni, vagy egyszerűen csak ugrálj egy jót, és közben csapj oda néha a 
felvillanó fényekre! Meglátod, őrült jó móka lesz! Ha pedig kiugráltad magad, ragadj 
meg egy lézerpuskát és találj célba a lézer céllövöldében! Próbáld ki, hogy milyen 
messziről tudsz célba találni! Ha már úgy érzed, olyan jól lősz, mint egy mesterlövész, 
Rád is vár a Laserpark lézertag pályánk, ahol egész évben várjuk a játékos kedvű 
gyerekeket és felnőtteket.

Az Emirates helyszínen a gyerekek “elrepülhetnek” Dubai-ba, és játékos keretek 
között ismerkedhetnek meg Dubai jellegzetességeivel. Aki minden úticélt meglátogat 
kis ajándékban részesül.

A SUNDANCE Nap gyermekei kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekkori 
napvédelem fontosságára. Idén ősi időmérő eszközünket, a Napot állította a közép-
pontba. A programon a családok egy installáció segítségével ismerkedhetnek meg a 
napóra működésével és a fény-árnyék hatásokkal.

Emirates - Fedezd fel a világot az Emirates-szel és csatlakozz a Fly With Me állatkák 
vidám csapatához! Ölelnivaló plüssbarátaink a világ minden tájáról érkeznek, és arra 
várnak, hogy repülés után hazavidd őket magaddal! Ha már suliba jársz, válaszd a 
Lonely Planet Kids csomagot, amelyben megannyi izgalmas érdekességet találsz.

Dubai - A gyerekek megismerkedhetnek Dubai egzotikus világával, ahol egy percig 
sem fognak unatkozni! Dubaiban egy felejthetetlen nyaralás során csobbanj a mélybe 
a világ legnagyobb víziparkjainak óriáscsúszdáin, vagy ússz együtt az imádnivaló és 
okos delfinekkel. Hűsölj Dubaj híres fedett sípályáján és köss életreszóló barátságot a 
totyogó pingvinekkel.

NIVEA - Szeretettel várunk a NIVEA sátorban, ahol segítőkész csapatunk a megfelelő 
napvédelemmel és testápolással kapcsolatos tanácsokat ad, emellett pedig készülünk 
egy kis meglepetéssel is a látogatóknak.

Emirates Minivilág színpad programok:
11:00 Hastánc workshop
13:00 Hastánc workshop
15:00 Világjáró Világzene - interaktív
világzenei hangszerbemutató gyerekeknek
17:00 Könyvbemutató és interaktív be-
szélgetős foglalkozás az Irány a Velencei-tó! 
meseútikönyv szerzőivel, Csapody Kingával 
és Szalma Edittel  



KidsOasis - A GyereKi! Fesztiválon az alábbi programokkal vár benneteket:
• Minden család a belépőjegye mellé kaparós sorjegyet kap a bejáratnál. Aki nem
nyer, részt vehet a helyszíni sorsoláson, mellyel meseútikönyveket lehet nyerni.
• Kreatív foglalkozás: csipesz figurák (halacska, cápa, repülő) készítése.
A KidsOasis védjegy célja, hogy garanciát nyújtson a gyerek-, és bababarát szolgáltatások 
színvonalára a magyarországi szálláspiacon. www.kidsoasis.hu

Manapság egyre többen érdeklődnek az egészséges táplálkozás és az élelmiszerek erede-
te után. A dm kínálatában 2015. óta szerepel saját márkás bio termékcsaládja, a dmBio. 
A termékkínálatban több száz termék megtalálható: bébiételek, direktlevek, extra 
dzsemek, kenyérfeltétek, lisztek, száraz tészták, mézek, magvak, müzlik vagy pelyhek. 
A gasztrohelyszínen a fesztivál látogatói megismerkedhetnek az egészségtudatos 
táplálkozás alaptermékeivel; a két nap alatt könnyen elkészíthető, gyors és egészséges 
fogásokat készítünk a Gasztroamazonok, valamint Hadarik Rita közreműködésével. 

dmBio gasztroszínpad programok:
12:00 Vegetáriánus ínyencségek a Gasztroamazonokkal (glutén- és laktózmentes)
14:00 Egészséges és könnyen elkészíthető reggeli / uzsonna gyerekeknek a
 Gasztroamazonokkal (glutén- és laktózmentes)
16:00 Gluténmentes fánk készítése Hadarik Ritával
18:00 Gyorsan és könnyen elkészíthető vendégváró falatok (glutén- és laktózmentes) 

Vass Ildikó, a Gasztroamazon - Hitvallása: jó ételt csak kiváló alapanyagokból lehet 
készíteni. Lehet egy étel egyszerre finom és egészséges is. Célja a minőségi, színvonalas 
és egyedi igényre megalkotott menüsorok létrehozása.

Hadarik Rita író, gasztroblogger, termékfejlesztő  - A GyereKi! Fesztivál mindkét napján 
gluténmentes fánkokat süt nem csak gluténérzékenyeknek. 
A Hadarik Rita gluténmentes termékcsalád 3 féle lisztkeverékéből
(10 perces fánk, zsúrpogácsa, élesztőmentes mini bagett) készíthető recepteket a 
www.glutenmentessutemeny.hu oldalról lehet letölteni.

A gyermekeket egészséges finomságok várják a Biopont jóvoltából, de a nassolás 
mellett különböző kézügyességi programokat is kipróbálhatnak a kicsik.
A helyszínen az egészségtudatos táplálkozás iránt érdeklődők különböző Alpro 
növényi alapú termékeket kóstolhatnak. A gyermekeket rajzolósarokkal, ügyességi 
játékokkal várják.
A nők konyhájának tisztaságáról és háztartási tippekről a Sanytol gondoskodik, a 
helyszínen a gyerekek egy óriásmosógép belsejében fotózkodhatnak.

Gyermekszínházi előadások és a filmkészítés kulisszatitkai:
Az érdeklődők a filmkészítés kulisszatitkaiba leshetnek be, egy kis időre szinkron-
színésszé válhatnak, illetve az etyeki Korda Filmstúdiónak köszönhetően, az optikai 
trükkök világába is bepillanthatnak.

AUGUSZTUS 26., SZOMBAT
11:00 – 12:00 Brumi Maci születésnapja - a Meseerdő Bábszínház előadása
13:30 – 14:30 Cirkusz a Meseerdőben - a Meseerdő Bábszínház előadása
16:00 – 17:00 Micimackó - a Fogi Színház előadása
18:30 – 19:30 Süsü a sárkány - a Fogi Színház előadása

AUGUSZTUS 27., VASÁRNAP
11:00 – 12:00 Süni és a csodabogyó - a Meseerdő Bábszínház előadása
13:30 – 14:30 Kaktuszka kalandjai - a Meseerdő Bábszínház előadása
16:00 – 17:00 A kis hableány - a Fogi Színház előadása
18:30 – 19:30 Süsü a sárkány - a Fogi Színház előadása

Korda Filmpark 
A Da Vinci Learning, valamint a Korda Filmpark bemutatja: Mozi és tudomány
A 10 éves Korda Filmstúdió látogatóközpontjában az elmúlt években a filmgyártás világát, 
a filmes trükkök hátterét tekinthették meg az érdeklődők egy állandó kiállítás keretén 
belül.Ennek a kiállításnak az egyik legérdekesebb részét, az optikai csalódások programot 
hozza el a GyereKi! Fesztiválra a világhírű etyeki Korda Filmstúdió.
Optikai csalódások - A csalás művészetének igazán vad vágtája az optikai csalódások ki-
használásában, a vizuális trükkökkel való zsonglőrködésben jelenik meg. Párhuzamosok 
– megfelelő kontextuális rásegítés esetén - találkozhatnak a végtelennél sokkal korábban 
is, nemcsak az idő görbülhet meg, hanem a tér is! Sőt, néha egészen egyszerű, máskor 
pedig némileg komplikáltabb módszerekkel, mint pl.: a Münsterberg-jelenség, játék a vo-
nalak hosszával, a végtelenített lépcső, vagy épp a mérettrükkök perspektívába állítása.

Fogi Színház - A budapesti Fogi Színháza Egyesület 2000-ben meseelőadások színrevi-
telének céljával jött létre. A névadó egyben az alapító is: Fogarassy András színész egyik 
álma vált valóra, amikor létrehozta saját színházát. A Fogi Színház 17 éve arra törekszik, 
hogy a népszerű történetek interpretálása mellett, nagy arányban magyar szerzők 
műveit is bemutassa. Csukás István, Bálint Ágnes, Fekete István és még sokan mások 
szerepelnek a „szerzők” között, de a népmesék színrevitele szintén fontos szempont. A 
Fogi Színház a mai formanyelv használatán kívül a musical meseszínházi megoldásait 
keresi, főként azért, hogy a gyermekeket minél jobban lekösse a zene szeretetével. 

Meseerdő Bábszínház - A bábszínházi évek élményei, tapasztalatai érlelték meg gon-
dolatot, hogy az alapítok létrehozzanak egy önálló, kamarajellegű bábtársulatot.
Ez a fajta színházi forma sok új lehetőséget adott az alapítók számára a gyerekekkel 
való közvetlenebb kapcsolatteremtésre, és előadói céljaik megvalósítására.

VISIOMAX Film-Színház helyszín

dmBio Gasztrohelyszín



11:00 11:30 Tánctanítás a Keleti Andrea tánciskola tanáraival
11:30 12:00 Schauma Kids nyitóprogram 
12:00 12:30 Tánctanítás a Keleti Andrea tánciskola tanáraival
12:30 13:30 Eszter-lánc mesezenekar
13:30 14:00 Tánctanítás a Keleti Andrea tánciskola tanáraival
14:00 14:30 ELTE Cheerleader Show
14:30 15:00 Tánctanítás a Keleti Andrea tánciskola tanáraival
15:00 16:00 Gryllus Vilmos: Maszkabál
16:00 16:30 Tánctanítás a Keleti Andrea tánciskola tanáraival
16:30 17:30 Minimax koncert: Apacuka zenekar 
17:30 17:35 Minimax nyereményjáték sorsolás
17:35 18:00 Tánctanítás a Keleti Andrea tánciskola tanáraival
18:00 19:00 ABBA koncert-show
19:00 19:25 Schauma Kids záró táncprogram a Keleti Andrea
  tánciskola tanáraival, lufiosztással
19:25 19:30 Nyereménysorsolás a dm és a Fiat jóvoltából
19:30 20:30 Tóth Vera és zenekara,
  sztárvendég: Farkas Zsolti
20:30 21:00 Kapuzárás
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AUGUSZTUS 26.
 Szombat

AUGUSZTUS 27.
Vasárnap

11:00 11:30 Tánctanítás a Keleti Andrea tánciskola tanáraival
11:30 12:00 Schauma Kids nyitóprogram 
12:00 12:30 Tánctanítás a Keleti Andrea tánciskola tanáraival
12:30 13:30 Iszkiri zenekar 
13:30 14:00 Tánctanítás a Keleti Andrea tánciskola tanáraival
14:00 14:30 Diótörő Gyerektánc Egyesület előadása
14:30 15:00 Tánctanítás a Keleti Andrea tánciskola tanáraival
15:00 16:00 Kovácsovics Fruzsina koncert
16:00 16:30 Tánctanítás a Keleti Andrea tánciskola tanáraival
16:30 17:30 Minimax koncert: MintaPinty zenekar  
17:30 17:35 Minimax nyereményjáték sorsolás
17:35 18:00 Tánctanítás a Keleti Andrea tánciskola tanáraival
18:00 19:00 Varázslatos mesevilág koncert-show
19:00 19:25 Schauma Kids záró táncprogram a Keleti Andrea
  tánciskola tanáraival, lufiosztással
19:25 19:30 Nyereménysorsolás a dm és a Fiat jóvoltából
19:30 20:30 Király Linda és zenekara,
  sztárvendég: Tabatabai Nejad Flóra
20:30 21:00 Kapuzárás

       NAGYSZÍNPAD a                   támogatásával



Örömünkre szolgál, hogy találkozhatunk Veletek a Fiat-KRESZ parkban, ahol izgalmas 
programokkal várunk. Gyors regisztráció után a CEWE fotósátornál elkészítjük a 
gyerekjogosítványokat, amit átvehettek, miután  játszva megtanultátok a KRESZ rej-
télyeit. A KRESZ elsajátítása egy oktatófilm segítségével és játékos tesztkérdésekkel 
kezdődik. Az alatt az idő alatt, míg elkészül a személyre szóló, fényképpel ellátott 
gyerekjogosítvány, már be is ülhettek a kis járgányba, és belevethetitek magatokat 
a vezetés örömeibe – ahogyan a felnőttek szokták- az erre a célra kialakított pályán. 
Az „autókat”  két csoportba osztottuk, hogy mind a kicsi, mind a picit nagyobb kor-
osztály számára kényelmesek legyenek. A feladat, hogy a KRESZ-táblákkal ellátott 
pályán, mindenki a KRESZ-szabályainak megfelelően menjen végig. A még nagyobbak 
egy virtuális versenypályán próbálhatják ki megszerzett elméleti tudásukat, az X-box 
autóverseny a KRESZ pálya mellett vár rájuk. Miután alaposan végigjártátok a pályát 
és elsajátítottátok a KRESZ  minden csínját-bínját, átvehetitek az elkészült fényképes 
gyerekjogosítványt.

JEEP utánpótlás program
A Jeep Renegade a Juventus színeiben vesz részt a fesztiválon. Ehhez illően igazi 
utánpótlás edzésben lehet részük a gyerekeknek, ahol megmutathatják tehetségüket. 
Minden kis tehetség ajándékban részesül. Jó szórakozást kíván a Jeep Csapata!

Gillette kapurarúgás
Tedd próbára magad!
A célba rúgás egyszerű, de mégis nagy kon-
centrációt igénylő feladat, melynek során 
egy focikapun kialakított lyukba kell berúgni 
a labdát. 
Szerinted menni fog? Tedd próbára tudásod, 
garantáltan élvezni fogod!

ELTE Cheerleader Csapat
Augusztus 26., szombat
Az Amerikából származó sportág alapjait játékos formában mutatjuk be kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. Foglalkozásunk során a gyerekek megismerkedhetnek a sportág 
akrobatikus, illetve táncos elemeivel. 

Budapest Wolves Ladies Női Amerikai Futball Csapat és a Jászberény Wolverines 
Amerikai Football Club közös programja
A Budapest Wolves Ladies az első magyarországi női amerikai futball csapat, a Budapesti 
Farkasok KSE női amerikai futball szakosztálya. Játékosaink külföldi edzőtáborokban 
és versenyeken is részt vesznek - erre a sportág hazájában, Amerikában is volt lehe-
tőségük - így mára a női amerikai futball világában mindenhol ismerik a Budapesti 
Farkas Lányokat.
A Jászberény Wolverines Amerikai Football Club 2006 óta fogja össze a jászberényi 
és jászsági fiatalokat annak érdekében, hogy számukra megfelelő és tartalmas 
sportolási, illetve kikapcsolódási lehetőséget biztosítson, valamint megismertesse 
a környékbelieket az amerikai futball szépségeivel. 10 éves kortól, 4 korosztályban 
játszhatnak az egyesület színeiben, nemtől és testalkattól függetlenül.

KRESZ PARK - Fiat 500 Autósiskola DAS gesunde PLUS Sporthelyszín



Old Spice Apás Kalandpark A Kényelem Szigete
Ahol anya-apa megpihenhet az Éva és Apa magazin támogatásával

A helyszín kialakításánál elsődleges szempont volt a programot látogató szülők kényelme.
A Kényelem Szigete helyszínen amíg anya és apa kényelmes lounge bútorokon pihenhet 
és a legfrissebb magazinokat olvasgathatja mi a gyerekeket különféle izgalmasabbnál 
izgalmasabb programokkal szórakoztatjuk.

ALFA ROMEO Több állomásos minigolfpálya és kincskereső játék a kiállított Alfa 
Romeo titkos rejtekhelyein.

Microsoft Xbox helyszín - A Microsoft Magyarország által biztosított Xbox One ki-
oszkokon lehet kipróbálni a Microsoft jelenleg legnagyobb népszerűségnek örvendő 
játékát, a Minecraft-ot. Különféle játékbeli feladatok, próbák teljesítésével ajándék 
nyerhető a standon. Emellett a vendégek egy Minecraft tematikájú fotófal előtt tudnak 
képet készíttetni magukról Minecraft kellékekkel a kezükben. A képeket a rendezvényt 
követően az Xbox Magyarország oldaláról le tudják tölteni.

Minimax Hajó - Apa és anya felhőtlen pihenése érdekében animátoraink különleges, 
egyedi logikai-, társas- és készségfejlesztő játékokkal, memória játékokkal játszanak 
együtt a gyerekekkel, vagy épp a gyerekhajó rajzolósarokban kötik le a gyerkőcök 
figyelmét.

Éva és Apa magazin címlapfotózás

Apa Magazin - Az Apa magazin őszintén és szórakoztatóan mutatja be a modern apaság 
örömeit és kihívásait, inspirációt adva ezzel a leendő és gyakorló apáknak.

Éva Magazin - Az Éva az élet sokoldalúságát tükrözi, miközben nem idealista és nem 
idealizál. 

Gyere és kalandozz velünk a dzsungelben!

Minden kisgyerek álma, hogy valódi legendává váljon, maga mögött hagyja a lábnyomát 
és az apró, hétköznapi sikerek révén olyan helyekre jusson el, ahol senki sem járt még.

Az Old Spice a dm nyárzáró családi fesztiváljára egy dzsungel tematikájú kalandparkkal 
települ ki, ahol az édesapák gyermekeikkel karöltve verekedhetik át magukat a trópusi 
rengeteg játékos akadályain!
A négy akadályból álló Old Spice kalandpálya kicsiknek és nagyoknak is kihívást 
jelent. A kötélpályán minden korosztály biztonságosan teheti próbára ügyességét és 
bátorságát.

A különböző akadályok leküzdése pazar élményt kínál.
Természetesen rajtad áll, hogy hány pálya teljesítését vállalod. 



trend IT UP Beauty helyszín STREET FOOD Garden (vendéglátás)
A Sporthelyszín mögött és a Nagyszínpad mellett elterülő hangulatos, lugasos 
helyszínen található a Street Food Garden, ahol magas minőségű street food
ételekkel várják a vendégeket. 
A fesztivál minden italpultjánál ugyanazt a kínálatot találják meg vendégeink, 
azonos áron és minőségben. A Szentkirályi termékcsalád mellett, Granini
gyümölcslevekkel és S.Pellegrino ízesített üdítőitalokkal, Kristinus borokkal,
valamint a Dreher sörválasztékával gondoskodunk arról, hogy a gyermekek
mellett a szülők se maradjanak szomjasak. 

Kanálgép elnevezésű foodtruck is részt vesz a fesztiválon, a forgalmazott termékek 
között húsgolyó variációk, hamburgerek és grill szendvicsek találhatók.

KOLBice 
A Kobe Sausages legnépszerűbb terméke a saját fejlesztésű Kolbice, melynek lényege, 
hogy a frissen sült, különféle kenyértölcsérbe szaftos, magyaros és bajor ízvilágú grill 
kolbászkák mellé, szabadon választható feltétek kerülnek. 

Low Cost Gourmet Trailer
Amikor belefogtak terveik megvalósításába elhatározták, hogy olyan ételeket
szeretnének főzni, ami nem az átlag büfékocsik jól ismert kínálatát utánozza.
Mást akartak, némi tradíciót, némi innovációt és sok jó ízt. 

ICE'N'GO
Gombócos fagylalt, jégkása és ICE’N’GO, valamint kürtőskalácsos fagyi kínálat.

Mr. Funk
Álljatok meg a Mr.Funk-nál, és töltsétek fel magatokat a funky életérzéssel!

Szaki kürtőskalács
Helyben sütött kürtőskalács, valamint az idei év slágere: a kürtőskalács tölcsérbe 
töltött,  kék-fehér hullámfagyi. Ezen kívül helyben sütött fahéjas mandula és
mogyoró választék.

Schauma - Szeretettel várunk a Schwarzkopf Color & Stylestation helyszinén, ahol 
professzionális fodrászok segítségével készülhet el frizurád, tanácsot kaphatsz a legújabb 
hajtrendekről, emellett pedig hajápolási tanácsadásban is részesülhetsz. Várjuk a 
szépülni vágyó gyermekeket is! Készíttesd el a hajadat, fonasd be a legtrendibb divat 
szerint. Várunk benneteket 10:00-19:30 között a a Schwarzkopf Color & Stylestation 
állomásán. Fodrászaink mellett Diadermine szaktanácsadóink megismertetik Veletek 
a bőrtípusotoknak megfelelő arcápolási termékeket. 

dm trend IT UP sminkkamion - Idén ismét útjára indult a dm trend IT UP sminkkamionja, 
ezúttal a GyereKi! Fesztiválon állomásozik, ahol anya – lánya együtt szépülhet. 
A helyszínen varázslatos sminkeket és élénk körmöket készítenek szakembereink. 
A látogatók szombaton 10:00-13:00 között, vasárnap 16:00-19:00-ig találkozhatnak 
Kárpáti Rebekával, a trend IT UP márka sminknagykövetével, aki sminktippeket ad az 
érdeklődőknek.

Goike Nóra, az ilovemom bloggere stílustanácsadási tippekkel várja a kicsiket és a 
nagyokat egyaránt. Ő maga már 17 éve dolgozik a divatszakmában, emellett kétgyerekes 
Anyuka is. Tapasztalatain, valamint az aktuális trendeken keresztül szívesen megosztja 
az érdeklődőkkel a „Hogyan hordd...“ íratlan szabályait, amikkel bárki könnyedén 
nőiessé és divatossá varázsolhatja magát. Sajátítsd el az ékszerek viselésének trükkjeit, 
fedezd fel a kiegészítők variálhatóságát, vagy csak tedd fel azokat a kérdéseket, amikre 
az öltözködéseddel kapcsolatban szeretnél választ kapni!

Elevenpark arcfestés és csillámtetoválás - Ma mivé szeretnél válni? Csillagszemű 
hercegnővé? Veszélyes tigrissé? Kékszárnyú pillangóvá? Esetleg a hős Pókemberré? 
Gyere el hozzánk és arcfestőink percek alatt átváltoztatnak, amivé csak szeretnéd! 
Ha pedig csak egy kis csillogásra vágysz, kérjél magadnak egy szép csillámtetoválást, 
amit egészen az esti fürdésig viselhetsz majd.
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KIEMELT TÁMOGATÓK

EGYÜTTMÜKÖDŐ PARTNEREK

A GyereKi! Fesztivált 2017 nyarán hagyományteremtő célzattal indítja útjára a
dm és a fesztivál főszervezője, a Lime Creative Kft.
A szervezők célja egy olyan magas nívójú, színes, izgalmas és sokrétű családi fesztivál 
létrehozása volt, ahonnan a család minden tagja kellemes élményekkel térhet haza. 
Továbbá nagy figyelmet fordítanak a kényelemre, a minőségi időtöltésre és a szol-
gáltatók, valamint a programok kiválasztására. A szülők és a gyerekek kényelmének 
érdekében a GyereKi! Fesztivál szinte minden programhelyszíne időpont-kuponos 
rendszerrel működik. Amennyiben a helyszínre érkezéskor az adott programra nincs már 
hely, a helyszíni supervisor időpont kupont ad, elkerülve a sorban állás kellemetlenségét.
 
Jó szórakozást és felhőtlen időtöltést kíván,
a GyereKi! Fesztivál csapata


