BABY BUM POCKET
Entre os dias 22 e 24 de agosto, acontece a Baby Bum Pocket , feira pioneira no
segmento infantil para varejo, que reúne marcas de vestuário, decoração,
lembrancinhas e acessórios para mães e bebês, em um espaço de eventos nos
jardins, em São Paulo.
Idealizada por Graziella Ades Soubhia, que sentiu a necessidade de trazer um
modelo de negócios que atendesse principalmente o consumidor final, a Baby
Bum, presente há 15 anos no mercado, se consagrou como um dos maiores e mais
conceituados eventos do segmento e a cada edição grande atende mais de quatro
mil visitantes.
A edição Pocket da feira reúne 40 marcas com características autorais, inovadoras
e criativas nas áreas de vestuário e moda praia, decoração, gastronomia, , enxoval,
festa, fantasia, brinquedos, acessórios e maternidade, para mães, pais, bebês e
crianças de até 12 anos.
A Baby Bum conta com espaço de amamentação e fraldário em sala reservada,
e um caf´, com dozinhos e o melhor pão de queijo do mundo para os adultos .
Realizada de quinta a sábado e com entrada gratuita, a feira surge como uma ótima
oportunidade para as mães e pais que trabalham fazerem a visitação de forma a
aproveitar o horário de almoço ou o período noturno, ou ainda irem com mais
tempo no sábado.
Novidade - 2 palestras gratuitas
Lembre de fazer sua inscrição pois só temos até 15 vagas por palestra.
• Um bate papo sobre como ser mãe na era digital
Quem são e como se comportam as crianças do século XXI?
Com a psicóloga infantil Bárbara Catarina e a coach especialista em mães Tatiana
Tosi
Sábado, dia 24 das 10:30 às 12hs
Inscrições: Whatsapp (11) 3957-7721
• Vamos falar sobre a importância da saúde bucal de seu bebê, como forma de
prevenção de doenças diversas?
Com Marcia Amar, odontopediatra, fundadora da Inphloral
Sábado, dia 24 das 16 às 17:30hs
Inscrições: Whatsapp (11) 96433-0398
Serviço Edição Pocket da Baby Bum
Entrada: Gratuita
Datas: 22 a 24 de agosto de 2018
Horário: das 10h às 20h (todos os dias)

Rua Pamplona, 1754
Espaço para amamentação e fraldário disponível em sala reservada.
Valet Parking: R$ 35,00 – com área de recepção coberta e seguro para carro
importado ou estacionamentos com outras opções de preço no quarteirão
seguinte.
Telefone: (11) 99151-3176
E-mail: contato@babybum.com.br
www.babybum.com.br

