
MIKOŁAJKI W GALERII 
TWIERDZA KŁODZKO 



Termin akcji : 4 grudnia, godz.10:00 - 18:00 
 
W programie: 
 
1.  Wizyta św. Mikołaja, godz. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 

17:30 
2.  Akcja prosprzedażowa „Karty i upominki za paragony” 
3.  Warsztaty plastyczne 
 

 
 

ZAŁOŻENIA AKCJI 



WIZYTA ŚW. MIKOŁAJ 

1.  Mikołaj o ustalonych godzinach w asyście dwóch śnieżynek będzie uroczyście 
pojawiał się w pięknie zaaranżowanej strefie św. Mikołaja. Zasiądzie w fotelu. 
Dzieci będą mogły porozmawiać z Mikołajem oraz zrobić sobie z nim zdjęcie. 

2.  Na prośbę rodziców Mikołaj może wręczyć dziecku upominek (dostarczony 
przez rodziców). 



SCENOGRAFIA 



SCENOGRAFIA 



SCENOGRAFIA 



ELEMENTY SCENOGRAFII 
 

- ścianka tylna z czerwoną aksamitną kotarą i horyzontem  
- kominek 
- choinki 8 szt. 
- wykładzina czerwona 
- płotki 
- 2x renifer 
-- tron 
- stolik z maszyną do pisania listów do świętego Mikołaja 
- 2 x pneumatyczny bałwanek XXL 
- prezenty i drobne elementy dekoracji 
- kurtyny świetlne 
- poduchy 
- girlanda balonowa 
- strefa warsztatowa - stoliki i krzesła 
- stanowisko do obsługi akcji prosprzedażowej 



MECHANIZM AKCJI 
PROSPRZEDAŻOWEJ 

1.  Zrób zakupy o wartości minimum 200 zł w sklepach Galerii Twierdza Kłodzko i 
odbierz kart podarunkową o wartości 50 zł oraz długopis Squishy 

2.  Zrób zakupy o wartości minimum 250 zł w sklepach Galerii Twierdza Kłodzko i 
odbierz kart podarunkową o wartości 50 zł oraz notes Squishy 

3.  Liczy się kolejność zgłoszeń do akcji. 
4.  Dodatkowo po okazaniu paragonu zaprosimy Twoje dziecko do udziału  

w warsztatach plastycznych. 



 
4 rodzaje notesów z mięciutką figurką na okładce 
Format: 127 x 175 mm 
128 kartek 

NOTES SQUISHY 



DŁUGOPISY SQUISHY 
 
Długopis wykonany z mięciutkiego tworzywa 
5 wzorów do wyboru (świnka, marchewka, rybka, kaktus, łapka) 



WARSZTATY PLASTYCZNE 

STROIKI ŚWIĄTECZNE 
Przepiękne stroiki do postawienia na świąteczny stół z naturalnych 
roślin i dodatków, pachnące sosnowym igliwiem i cynamonem.  



WARSZTATY PLASTYCZNE 

EKO OZDOBY NA CHOINKĘ 

Ekologiczne ozdoby świąteczne typu zawieszki na choinkę, 
okno czy do powieszenia nad świątecznym stołem. 
Zaskakujące, przy użyciu surowców pochodzenia wtórnego i 
naturalnych dodatków ozdobią każde świąteczne drzewko.  



WARSZTATY PLASTYCZNE 

RENIFERY NA PATYKU 
Ukochane warsztaty wszystkich maluszków i tych nieco 
większych. Podczas spotkania wykonamy prawdziwe 
skarpetkowe renifery na patyku. Kolorowe, mięciutkie, idealne 
do szalonej zabawy !  



DZIĘKUJEMY  
ZA  

UWAGĘ 

Materiał poufny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Reklamowa PARASOL Ewelina 
Opalińska. © Kopiowanie, wykorzystanie, udostępnienie osobom trzecim całości lub części 
bez zgody Agencji Reklamowej PARASOL Ewelina Opalińska jest zabronione. Niniejszy 
dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do 
zawarcia umowy (art. 71 k.c.).  


