Virtuální vánoční dny 2020: Nakupte na svátky na online veletrhu
Oblíbený veletrh STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v letošním roce sice ustoupil koronavirové epidemii, ale
o své předvánoční nákupy dárků a svátečních produktů v Letňanech návštěvníci nepřijdou. Dárky
pro rodinu a své nejbližší bude možné pořídit si prostřednictvím projektu Virtuální vánoční dny
2020, který nabídne produkty vystavovatelů pomocí internetu.
Online verze veletrhu nazvaná Virtuální vánoční dny 2020 vychází vstříc nejen zákazníkům, kteří si
každoročně v Letňanech pořizují zboží svých oblíbených značek od tradičních vystavovatelů. Také
podporuje české výrobce, řemeslníky, designéry a dodavatele vánočního zboží a dárků, pro něž tyto
trhy bývají jedinou příležitostí pro osobní setkání se zákazníky. Návštěvníci, kteří si tyto předvánoční
nákupy nechtějí nechat ujít, si mohou pořídit veškeré zboží z široké nabídky na jednom místě, nechat
si ho poslat domů nebo osobně vyzvednout v areálu PVA EXPO PRAHA.
Lahůdky i dárky pro celou rodinu
Jak na virtuálním veletrhu nakupovat? Internetový portál www.virtualni.vanocnidny.cz nabízí
produkty ve virtuálním tržišti, které se člení na Fashion zónu se zbožím od mladých designérů, Český
jarmark s ručně vyráběnými výrobky, Vánoční hody představující klasické sváteční i netradiční
pochutiny a na Vánoční trh s pestrou nabídkou napříč kategoriemi. V nabídce nechybí ani široké
portfolio dárků, které potěší ženy, muže, děti, ale i třeba domácí mazlíčky. Stačí si na webu zvolit
oblíbenou firmu a vybrané zboží přidat do košíku.
Nakupující, kteří nechtějí opustit pohodlí a bezpečí domova, si mohou zboží nechat poslat až domů.
Kdo raději ušetří na poštovném, veškeré vybrané zboží si může vyzvednout také osobně v areálu PVA
EXPO PRAHA v Letňanech, a to v sobotu 19. prosince v čase 12 až 16 hodin. Můžete nakupovat až do
Vánoc i později, pozor ale na termín dodání.
A protože se kvapem blíží Vánoce, obdarováni budou také nakupující. Každý zákazník, který si
objedná zboží alespoň za 1000 korun, vyhrává v soutěži Dárkostroj dárek, který věnovali partneři
projektu. Stačí nakoupit, zaregistrovat se do soutěže a pak už jen čekat, čím ho Dárkostroj odmění.

Podrobnosti o Virtuálním vánočním tržišti 2020 najdete na www.virtualni.vanocnidny.cz.

