Різдвяний сезон розпочався
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Різдвяний сезон розпочався. В центрі міста відкрилася виставка-ярмарок, на якій
представлені всі групи товарів від кращих виробників. Великий вибір хутряних виробів,
дублянок пухових курток, трикотажної продукції, взуття, головні убори, косметика,
парфумерія. Тут кожен знайде необхідні для себе речі за доступною ціною.
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На вулиці головній відкрилася виставка-ярмарок «Різдвяний сезон». Свою продукцію тут
представляють майже 40 учасників. До вашої уваги великий вибір зимового верхнього
одягу: чоловічих та жіночих дублянок, пухових курток та розмаїття шуб. Також серед
товарів є головні убори на будь-який смак, жіночі та чоловічі шкіряні рукавиці. Вся
продукція натуральна, якісна та за ціною виробника. Представлений на виставці і
широкий асортимент трикотажних виробів. Розгорнів свою продукцію постійний учасник
виставки – білоруський килимовий завод «Коври Бреста», який пропонує шерстяні,
напівшерстяні та синтетичні коври на натуральній основі.

Велику кількість хутряних виробів на виставці представляють декілька учасників. Серед
них фірма «Грот» з Миколаєва, яка демонструє тут нову колекцію «зима 2010-2011» вироби з натуральної шкіри та хутра .

Також хутряні вироби представляє київське підприємство. Широкий асортимент шуб
різних розмірів та на будь-який смак.

До вашої уваги жіночі речі від одеської фірми «Ольга стиль». Вже 18 років підприємство
займається виробництвом жіночих костюмів. Зараз пропонує вам і трикотажні сукні. На
виставці представлена нова колекція «осінь-зима».

Не обійшлося на виставці-ярмарку і без новорічної продукції. Місто Полтава представляє
широкий асортимент різдвяних іграшок. Всі вони екологічно-чисті, виготовляються
вручну, від заготовок до кінцевого результату.

1/2

Різдвяний сезон розпочався

Вівторок, 30 листопада 2010, 16:09

На виставці-ярмарку, що відкрилася в центрі окрім одягу та сувенірів, ви можете
придбати білоруську косметику та продукцію від фірми «Дари Криму».

Таісія Гросу. Телеканал «Чернівці».
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