ТВОРЧИЙ СПОНСОР
Всім, кожному в свій час, потрібен затишок. І в кожного це
поняття щось уособлює, зазвичай це щось пов’язане з домівкою,
теплими почуттями, милими подарунками, зробленими власноруч. А
комусь дається допомагати його створювати. На ринковому просторі
направлення виробів власноруч називають Hand Made (hm) і новий
для нас скандинавський термін хюґе – коли тобі просто добре і ти
щасливий.
Hand Made в першу чергу це енергетика виробу, яка підходить
саме Вам, і якщо так, то беріть майстра, що його створив, до допомоги
у творчих пошуках.
У моєму несвідомому і свідомому житті було багато кого і чого,
що чомусь навчало. Батьки, далі навчання, спорт, праця, hm, діти… І
кожне щось дало для подальшого розвитку, дало можливість багато
речей розуміти іншим сенсом…і відчути потребу ділитися досвідом, шукати засіб для цього, якій
підходить саме мені і щось давати людям, хочеться думати прекрасне…
Hand Made спочатку мав виключний одноразовий характер,
щось виготовлялось для свят, в основному на подарунок друзям. В
процесі відчула, що речі, зроблені своїми руками – абсолютний
ексклюзив. Далі почала пробувати різні техніки, матеріали…Вишивка
нитками та бісером, бісероплетіння, робота з проволокою тощо. З
часом різна «проба пера» трансформувалась у першу персональну
творчу виставку, а тепер і в творчу майстерню ручної роботи «Щастя
є!» І ще! вона постійно розвивається на радість мені і всім
шанувальникам.
Зараз майстерня виготовляє багато хюґе ексклюзивних речей
різних розмірів від mini до maxi: картини, годинники, ікони, краватки, інтер’єрні подушки, іграшки,
сувеніри, призи на тематичні змагання…І я ДЯКУЮ всім моїм творчим клієнтам і замовникам, адже
завдяки Вашим енергії та ідеям, я можу нести щастя і радість у повсякдень! Ви мені ДУЖЕ допомагаєте!
Сьогодні я хочу взяти участь у змаганнях як творчий спонсор,
поєднуючи напрями спорту і Hand Made. Мені подобаються тематичні
змагання, для мене вони не зовсім спорт, а щось більше, тепліше та
затишніше. На такі змагання виготовляю призи протягом 7 років (до
Днів Святого Миколая, Святого Валентина), але ідея спонсорства
прийшла тільки в цьому році.
Кожна річ має свого хазяїна і чекає на нього. Тож якщо Вам
потрібен ексклюзивний подарунок, призи до тематичних змагань, річ
Hand Made, яка створить затишок, ви хотіли б самі навчитись
створювати такі речі… обов’язково звертайтесь до майстерні і ми спробуємо Вам допомогти.
Отже, вдалих Всім стартів! Нехай кожне змагання робить Вас і оточуючих трошки щасливішими. А
сьогодні хай кожен отримає свої призи: медалі, дипломи і… щось неодмінно чудове!
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