Esküvő kiállítás a sportcsarnokban
2010. január 23. szombat 10:45
Idén tizedik alkalommal kerül
megrendezésre a Pécsi Esküvő Kiállítás és
Vásár. A szervezők három-négyezer
látogatóra számítanak a kétnapos esemény
során, amelyet a tervek szerint január 23-án
11 órakor Kunszt Márta kulturális ügyekért
felelős alpolgármester nyit meg a Lauber
Dezső Városi Sportcsarnokban.
Az immár évek óta hatalmas népszerűségnek
örvendő eseményen ezúttal 81 kiállító 146
szolgáltatással jelenik meg, amelyek lefedik
az esküvők, lakodalmak, üzleti és ünnepi
rendezvények teljes palettáját.
Fotóstúdiók, ékszerüzletek, nyomdák, teremdekoratőrök, éttermek, esküvőszervező irodák reprezentálják
magukat, de a speciális szolgáltatások iránt fogékony látogatók is találhatnak maguknak megfelelő ajánlatokat,
az egyik kiállító ugyanis egyebek mellett ejtőernyős ugrással kedveskedik az adrenalinfüggők számára, de leányés legénybúcsúkkal foglalkozó cég is megtalálható a kiállítók sorában.
Ezúttal is jelen lesz a kiállításon az Anyakönyvi Hivatal, emellett a Pécsi Püspökség is jelezte részvételi
szándékát: egy külön standon készítik fel a házasulandókat a friggyel kapcsolatos teendőikre. Egy huszonöt
négyzetméteres színpadon pedig óránként kezdődő, a rendezvényhez kapcsolódó programokkal szórakoztatják a
nagyérdeműt, látható lesz mixershow, kívánságműsor és társastánc-bemutató is, de dumaszínházi előadást is
hallgathatnak az érdeklődők.
A belépőjegyek ára 750 Ft/nap, diákoknak és nyugdíjasoknak 600 Ft/nap.
A tervezett program:
Január 23. (szombat) - Nyitva tartás: 10-19
11:00 A 10. Jubileumi Pécsi Esküvő Kiállítás és Vásár Ünnepélyes megnyitója
11:20 Páros mixershow
12:00-14:00 Rádió1 élő kívánságműsora
12:00 Lakodalmi korhelyleves-kóstoló
13:00 Fodrász- és sminkbemutató
14:00 Gyenis Boglárka és az Oriental Fusionett táncműsora
15:00 Társastánc bemutató
16:00 Zahir modelliskola divatbemutatóval egybekötött nyilvános mozgásórája
17:00 Dumaszínház előadása: fellép Szöllősy-Csák Gergely
Január 24. (vasárnap) - Nyitva tartás: 10-18
11:00 Páros mixershow
12:00 Lakodalmi korhelyleves-kóstoló
13:00 Fodrász- és sminkbemutató
14:00 Gyenis Boglárka és az Oriental Fusionett táncműsora
15:00 Társastánc bemutató
16:00 Zahir modelliskola divatbemutatóval egybekötött nyilvános mozgásórája
17:00 Dumaszínház előadása: fellép Szöllősy-Csák Gergely
17:30 Az Év Jegyespárja játék díjkiosztó ünnepsége
A kiállítás ideje alatt a Fun Boys együttes zenél.
A rendezvény ideje alatt a látogatók részére a kiállítók által felajánlott díjak 2 óránként kerülnek kisorsolásra.
A szervező (Fair-Expo Kft.) a műsorváltozás jogát fenntartja.
Képünk a tavalyi kiállításon készült.

