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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο Σ.Ε.Φ. η 3η Χειροτέχνικα
Ανοίγει την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου, στον εκθεσιακό χώρο του Περιστυλίου του Σταδίου
Ειρήνης και Φιλίας, η έκθεση ειδών χειροτεχνίας, «3η Χειροτέχνικα» .
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γιορτή ειδών χειροτεχνίας, η οποία θα διαρκέσει για τρεις
ημέρες, έως και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου.
Η «3η Χειροτέχνικα» περιλαμβάνει, περίπτερα με όλα τα είδη χειροτεχνίας, δωρεάν
παρουσιάσεις και σεμινάρια και πολλές εκπλήξεις.
Ειδικότερα οι επισκέπτες και οι λάτρεις του DIY (do it yourself, κάντο μόνος σου) και του
crafting, (χειροτεχνική δημιουργικότητα), θα έχουν την ευκαιρία σε μία έκταση 2.000τ.μ.:
- να περιηγηθούν ανάμεσα σε περισσότερους από 50 εκθέτες, τους σημαντικότερους
εκπρόσωπους της ελληνικής αγοράς του DIY, όπως επαγγελματίες προμηθευτές υλικών και
εργαλείων, εργαστήρια και σχολές, εκδοτικοί οίκοι, κ.α.
- να ενημερωθούν για νέες, αλλά και κλασικές τεχνικές και να προμηθευτούν τα απαραίτητα
υλικά για την αγαπημένη τους ασχολία, καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν!
- να εγγραφούν σε σεμινάρια και εργαστήρια
- να παρακολουθήσουν μία σειρά από δωρεάν παρουσιάσεις και εργαστήρια σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο. (Το αναλυτικό πρόγραμμα στο site, www.xeirotexnika.gr)
- να πληροφορηθούν πως να προωθήσουν τη δουλειά τους στο εξωτερικό, μέσα από το
DaWanda.com, αλλά και πως να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
- να δουν επίδειξη μόδας με δημιουργίες από τα υφάσματα του καταστήματος Fashion
Ερωτόκριτος, αλλά και με πλεκτά από το νέο περιοδικό Plexis!
Όσοι φίλοι της «Χειροτέχνικα» δεν μπορούν να παραβρεθούν στο χώρο, θα μπορούν να
παρακολουθήσουν όλες τις παρουσιάσεις και τα εργαστήρια μέσω livestreaming
στο www.ftiaxto.gr και στο www.xeirotexnika.gr
Ωράριο εκδήλωσης, 10.00-21.00. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

