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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W JARMARKU ADWENTOWYM

Siewierz to miasto o bogatej tradycji handlowej i jarmarcznej. W dzieje naszego regionu wpisane są
bowiem liczne przykłady kontaktów handlowych, które kształtowały się na przestrzeni minionych lat za
sprawą rzemiosł i wytwórców ludowych.
Tegoroczny Siewierski Jarmark Adwentowy odbędzie się w sobotę 16 grudnia. Jarmark będzie miał
charakter handlowy, ale poprzez prezentacje artystyczne, zajęcia warsztatowe pokazy oraz degustacje
kulinarne pragniemy również przybliżyć gościom odwiedzającym nasze miasto, jego barwną kulturę, smaki i
piękną tradycję.
Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy zainteresowanych wystawców, przedsiębiorców, twórców
ludowych i rzemieślników – szczególnie mile widziani będą wystawcy z terenu naszej gminy.
Do współpracy zachęcamy szczególnie przedsiębiorców, którzy oferują produkty spożywcze: tradycyjne
wędliny, wypieki, warzywa, owoce, soki, miody, nalewki i browary rzemieślnicze oraz wiele innych
produktów tradycyjnych, ekologicznych, regionalnych, a przede wszystkim smacznych i zdrowych.
Do udziału w jarmarku zapraszamy również wystawców prezentujących różnorodne rękodzieło i
rzemiosło. Motywem przewodnim, który zagości na stoiskach wystawców powinno być Boże
Narodzenie i tradycje świąteczne, aby przedmioty posłużyć mogły jako dekoracje lub prezenty.
Planuje się, aby odwiedzający kramy mogli poznać tradycyjne smaki kuchni regionalnej, a także zakupić
wyjątkowe produkty spożywcze oraz oryginalne rękodzieło od wytwórców. Jarmark stanowi więc doskonałe
wydarzenie promocyjne dla producentów i przedsiębiorców, którzy poprzez uczestnictwo będą mogli
pozyskać nowych klientów oraz zbudować wizerunek swojej marki i go rozpowszechnić.
Zachęcamy Państwa do zgłoszenia swojego stoiska, poprzez wypełnienie załączonej pod artykułem karty
zgłoszeniowej.
ZAPRASZAMY DO WYSTAWIENIA SWOJEGO STOISKA PODCZAS JARMARKU. PROSIMY O WYPEŁNIENIE KARTY
ZGLOSZENIA WYSTAWCY I PRZEKAZANIE JEJ DO URZĘDU MIASTA I GMINY SIEWIERZ W TERMINIE DO 17
LISTOPADA 2017 R.
Kartę można przekazać drogą elektroniczną na adres: m.machura@siewierz.pl lub drogą pocztową na
adres: Referat Oświaty, Kultury i Promocji Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470
Siewierz. Szczegółowych informacji udzielą Państwu również pracownicy Referatu Oświaty, Kultury i
Promocji – tel. (032) 6499485 w godzinach pracy Urzędu.
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