
3. Календарний план 
19.11!!
Instagram

Щохвилини ти робиш вибір. Щодня 
змінюєшся. Щороку дорослішаєш i 
приходиш на Миколярмарок.!
На світі є не так багато подій, які стають 
традиціями. Але щось справжнє 
залишається в серцях.!
Кожного року Миколярмарок дарує 
любов. Кожному, хто приходить на це 
свято. І кожному, для кого ми його 
робимо.!
15 грудня на тому самому місці, у той же 
час, прийди і стань частиною історії 
свята дружби і любові.

20.11!!
Facebook !
Instagram

Привіт! Ми сумували, а ви? Цьогорічний 
Миколярмарок вже дуже скоро.!
Ми готуємо безліч сюрпризів, навіть не 
уявляєте яких! На цей раз все буде 
трохи інакше, але Миколярмарок знову 
нагадає про чудове та безтурботне 
дитинство. Як саме? Звісно через одну 
із найноворічніших (так, таке слово 
існує!) казок - історію про юного чародія 
Гаррі Поттера.!
Уявляєте, як магічно все буде цьогоріч? 
Ми не можемо дочекатись, але 
залишилось вже трохи менше місяця!!

22.11!!
F!
I

Доброго сніжного ранку, друзі. !
Тільки подивіться на цю красу. Такі 
чудові дизайнерські (!!!) листівочки 
чекатимуть на вас на нашому святі.!
Смачного сніданку та магічного дня усім 
❤ ️

24.11!!
F!
I

Black Friday VS Black magic ⚡ ️!
(відео)
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26.11!!
F

Напевно забув, що по неділях 
Міністрество Магії не працює!!
(новина з інтернету)

27.11!!
I

Magic!
(відео)

28.11!!
F!
I

Ку-ку, чаклуни! !
Сьогодні ввечері розпочинаємо конкурс 
селфі, але не такий, як завжди, а 
особливий!!
Публікуйте свої магічні фото з 
хештегами #меджік та #миколярмарок і 
беріть участь у найтеплішому, а з цього 
року і наймагічнішому, конкурсі в ІЖ (та 
й у вашому житті, чого приховувати:)).!
Не забувайте про домашніх улюбленців, 
певні, вони теж дуже хочуть влаштувати 
собі свято.!
Всім Вінгардіум Левіоса, чекаємо на 
фото!!
(фото та відео)

28.11!!
F!
I!

Акціо, селфі !
Ось і перші світлини під‘їхали! А ти вже 
зфоткався? !
Вмикай Люмос, роби Петрифікус 
Тоталус із посмішкою та попроси Коліна 
Кріві тебе зафільмувати !
А ми тим часом оголошуємо голосування 
серед перших "Селфі з любов'ю"! Став 
👍❤ ️😆  та 😮  під тими, що подобаються 
найбільше. Хто за два тижні отримає 
найбільшу кількість реакцій - стане 
учасником другого туру!!
І нехай нас завжди супроводжує... упс, 
це із іншого фільму :)

29.11!!
F!
I

Сніг за вінком додає магічного настрою, 
а ми з нетерпінням чекаємо на ваші 
прекрасні селфі з #меджік та 
#миколярмарок ❄ ️!!
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29.11!!
F

Ого! Ми навіть не очікували, що «Селфі 
з любов‘ю» буде та-а-ак багато⚡ ️!
Це, напевно, сніг винний, всі стали 
такими теплими та чарівними. !
Ловіть ще одну четвірку фотокарток та 
голосуйте за найкрутіші, поки сидите на 
парах.!
Не засмучуйтесь, якщо не побачили 
себе у цій - наступна підбірка буде вже 
завтра  😉 !

29.11!!
F

Тільки подивіться на це! !
Карл Волкогон вже дуже давно освоїв 
чари виклику предметів !
А ви що вмієте?!
(відео від наших підписників)

30.11!!
F

Друзі, це так мило, просто слів не 
вистачає! !
Голосуємо⚡ ️

01.12!!
I

З першим днем зими! Відзначемо це 
мандариновим букетом та вершковим 
пивом. !
Всім #меджік #миколярмарок ✨

01.12!!
F

А що любиш ти? Згрібай це у обійми та 
швидше фотографуйся ⚡ ️!
Що робити ви знаєте 😉 !

�

�

�

�

�



03.12!!
F!
I

Під Новий рік дуууже хочеться 
виглядати стильно та загадково. !
І поки земля ще не зрозуміла чи хоче 
вдягати сніжний костюм, ми знайомимо 
вас із місцем, де точно знають як 
зробити із простого хлопака 
справжнього мужнього грифіндорця!!
Central Yard Barbershop - новий 
барбершоп у середмісті Києва. Місце, де 
справжні майстри-чаклуни допоможуть 
швидко та якісно навести марафет.!
(спонсор)

04.12!!
F!
I

Ми тут подумали, що знаємо мало 
синонімів до слова «фотографія», а так 
хочеться кожну вашу світлину називати 
особливо❤ ️!
Хто які знає, діліться у коментарях. !
Цьом!!
#меджік #миколярмарок

05.12!!
F!
I

Отже, з хлопцями ми питання на Новий 
рік вирішили, барбершоп порадили. А що 
ж нашим чарівницям?!
Instagram.com/makeup.tatin - ось що! 
Прекрасна Таня Петренко начаклує вам 
такий look, що діятиме краще ніж 
найсильніша Амортенція 🔮 !
Хочете собі таке? Для цього треба 
всього лише прийти на наше свято 15 
грудня ❤ ️!
(cпонсор)

05.12!!
F!
I

Цікаві та надзвичайні, милі та 
чудернацькі, смішні та непередбачувані. 
І всі з любов‘ю⚡ ️ !
Це все ви.
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07.12!!
F!
I

Брр, як вже прохолодно на вулиці... Ще 
й сесія скоро! Стільки справ водночас 
навалилось, іноді так треба, щоб хтось 
взяв тебе у руки і гарненько струснув!!
Абра-кадарба! Школа-студия Массажа 
"Bless" зробить з вами таке, що 
зазвичай не роблять на масажному 
кріслі. Що саме? Приходь на свято та 
вигравай можливість сходити на 
тайський масаж до Елена Нехаева. Ти 
відчуєш, як відкрились усі чакри, а 
енергія ллється незупинним потоком...!
Всім няу, свято вже за тиждень!!
(спонсор)

07.12!!
F!
I

І без відкладання одразу порція селфі!!
З любов`ю, !
Миколярмарок❤!

07.12!!
F!
I

Ну нарешті, завтра п‘ятниця! Можна 
розслабитись, відпочити і подумати, що 
дарувати друзям на Новий рік.!
Ми радимо стікeри. Цe крута ідeя 
новорічного подарунка другу та спосіб 
яскраво розпочати новий рік у своєму 
планeрі. А особливо, якщо це 
instagram.com/Sticker.Picker ❤ ️!
Цe нe просто наліпки – цe eмоціі, 
оригінальні авторські зображeння, 
якісний друк та приємна ціна. Ще й 
доставка Києвом бeзкоштовна!
⚡ ️#меджік #миколярмарок!
(спонсор)
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08.12!!
F!
I

Любов, вона буває різною. !
Скоро ви у цьому переконаєтесь.

08.12!!
I

А ви вже купили квиток на тролейбус, 
щоб приїхати на #миколярмарок ? 😉

08.12!!
F!
I

Р-р-р, магія буває і чорною!!
Привиди, відьми, замкнений простір...!
Хочеш зануритись у атмосферу 
улюблених фільмів? Врятувати 
заручника із Азкабану? Втекти із 
психлікарні чи в’язниці? Тоді... 
@zigraymo ⚡ ️!
На Миколярмарку матимеш змогу 
виграти сертифікат та відвідати одну із 
крутих квест-кімнат з друзями та 
випробувати ваші стосунки міцність!!
P. S.: А для студентів діє акція в будні до 
18:00 плати 100 грн за людин!
(спонсор)

09.12!!
F!
I

Субота! А це значить, що 
#Миколярмарок вже менше ніж за 
тиждень. !
А ще те, що до закінчення нашого 
магічного флешмобу "селфі з любов'ю" 
залишилось декілька днів. Імена 
переможців дізнаємось 14.12, але 
знаєте, це буде важко! !
А якщо ти не зробив селфі для конкурсу, 
зможеш це виправити вже в п’ятницю на 
святі ⚡ ️!
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11.12!!
F!
I

Ось і настав найстрашніший момент. Ім‘я 
йому «іспити»...!
Але ми знаємо, вам (і нам) все вдасться і 
ми обов'язково подолаємо ці перешкоди 
на шляху до Нового року та канікул!!
А якщо ти зовсім не переживаєш з 
приводу оцінок і не боїшся того-чого-не-
можна-називати (перескладання), 
приходь на #Миколярмарок і вигравай 
сертифікати у Квест-кімнати Questium.!
(спонсор)

13.12!!
F!
I

*Швидко прочитати*: ласощі, фотозона, 
бінго, подарунки, музика, танці, 
розподільний капелюх, ігри, 
сміхрадістьщастя! !
Прочитали? !
Ми готуємо багато-багато сюрпризів. А 
ви, до речі, якщо досі не визначились, 
що покладете під ялинку друзям, мерщій 
у iCases!!
Приходь, ЇЖ, танцюй, вигравай 
подарунки та вдало складай свій іспит у 
цю п'ятницю! Ми вже не можемо 
дочекатись!!
(спонсор)

13.12!!
I
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14.12!!
F!
I

Та-да-да-дааааам! !
Найхвилюючий момент року настав! 
Просто зараз ви дізнаєтесь хто став 
переможцями конкурсу «Селфі з 
любов’ю»!
Отже, це Карл Волкогон, Olya Savkova, 
Ярина Фостяк, Roman Gurbanov, Arina 
Fedorovykh, Rita Flomboym !!
ВІтаємо всіх переможців, вже завтра 
заберіть свої подаруночки на 
Миколярмарку! Ми будемо чекати на вас 
з першої дня і до останнього клієнта ;) !
Між іншим, не забувайте про дресс-код: 
улюблені светри, яскраві образи, магічні 
палички!!
І ще сюрпрайз, після нашого свята ви 
зможете продовжити вечірку у клубі 
Saxon Club, тому вдягайтесь зручно та 
стильно!
Цілуємо, побачимось завтра!!

15.12!!
F!
I

Скоріше-скоріше прокидайтесь! !
Вже сьогодні наймагічніше з усіх див, що 
будь-коли відбувалися в ІЖ з 13:00...!
Приходьте з друзями, анімагами, 
велетнями та ельфами і ви 
переконаєтесь самі. Найкращі десерти, 
найвеселіша музика, найбезпрогрішне 
бінго та ще багато всього, що ви маєте 
побачити на власні очі.

15.12!!
I

Сьогодні було просто магічно!!
Дякуємо кожному. Ви були чарівними. 
Кохаємо вас❤ ️

19.12!!
F!
I

Нарешті, нарешті до нас завітав Святий 
Миколай та приніс не лише сніг, 
подарунки, а й фотографії! !
Давайте згадаємо разом, як магічно, 
весело та смачно було на Миколярмарку 
15.12.!
Слідкуйте скоро з'явиться ще більше 
фото✨  #35mm
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