Zveme vás na horký čaj a poklady!!!
Napsal uživatel RC Pexeso
Pondělí, 14 Říjen 2013 21:20

Kam? No přece na Zbraslav! A tam kam? Na garážový prodej!

V červnu jsme garážový prodej zorganizovali poprvé. A přesto, že bylo zima "jako v morně",
mlha, déšť, vichr a vůbec nevlídno, prodejci disciplinovaně vydrželi a co hlavně – s teplými
moky a vřelými návštěvníky si celou akci také užili.

A protože se nám líbí myšlenka nevyhazovat věci, ale poslat je dál, prodat je, chovat se
ekonomicky, ekologicky a zároveň společensky, rozhodli jsme se pro podzimní Garážový
prodej.

Chcete-li vidět nevídané, sehnat nesehnatelné, ochutnat skvělé a potkat zajímavé, vypravte se
na procházku Zbraslaví tuto neděli 20.10. od 10:00 do 15:00 h podle mapky, kterou si můžete
stáhnout zde: http://goo.gl/maps/FKXNu , anebo vyzvednout 20.10. do 9:30h pod přístřeškem
na kočárky v Rodinném centru Pexeso, anebo u prodejců na adrese Neumannova 1, Praha 5 Zbraslav.

A jestliže byste se rádi zúčastnili jako prodejci, potom nás kontaktujte na
garazovyprodejzbraslav@gmail.com, anebo na recepci Pexesa, anebo na telefonu 775032316.
Stačí uvést adresu, telefonní kontakt a sortiment, který nabízíte. Doporučujeme přidat něco
lákavého pro návštěvníky.

Bude-li více prodejců v ulici, stávají se návštěvnicky atraktivnější. Proto doporučujeme domluvit
se se sousedy a blízkými známými :-).
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Pro prodej nemusíte mít samozřejmě garáž. Když neprší, stačí stolek/deka, kde lze věci
vystavit. Může posloužit i slunečník (proti dešti:), anebo plachta nad „obchůdkem“.

Registrace pro prodejce končí v pátek 18.10. Mapa prodejců bude zveřejněna od 10.10.do
konce prodeje na ZbraslavInfu, webových stránkách Pexesa, FB Pexesa a www.garagesalece
rnosice.cz
(organizace, jejíž frenšízu jsme s díkem přejali).

Budeme rádi, když informaci o Garážovém prodeji na Zbraslavi rozšíříte dál, jak mezi další
případné prodejce, tak určitě zájemcům o nevšední procházku Zbraslaví.
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