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ADVENT 
A

FASHION STREETEN!

Kézműves és Iparművész Vásár 
a Belvárosi Rendezvényiroda 

szervezésében

Craftsman and Artisan Fair 
organized by 

Belvárosi Rendezvényiroda Kft.
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A FASHION STREET
A Fashion Street gondolt egy nagyot, és megpróbálta a lehetetlent: 
egy kicsit lelassítani az időt, elnyújtani az ünnepet és felejthetetlenné 
tenni valami igazán különleges látvánnyal. Éppen ezért minden eddigit 
felülmúló ünnepi díszkivilágítással lepte meg Budapest belvárosát. 

A páratlan szépségű és ötletekben gazdag fények egyszerre varázsolják 
el és öltöztetik ünnepi hangulatba az utcát és a Fashion Street exkluzív 
üzleteit, impozáns díszei új szintet jelentenek az adventi dekorációk között.

Az utcában közel negyedmillió energiatakarékos LED-fénypontot 
helyeztek el, melyeknek egy része felvillanó hatású, így dinamikus 
megjelenést ad az épületeknek, egyúttal kiemeli építészeti értéküket. 
A LED-fénysorok és a korhűen restaurált épületek a múlt és a jelen 
lenyűgöző, harmonikus párosát alkotják. 

A prémium minőségű LED-fényforrások fenntartható, kis ökológiai 
lábnyommal rendelkező technológiát biztosítanak. A teljes dekoráció 
áramfogyasztása az ünnepi időszak alatt csupán egy négytagú család 
éves energiafelhasználását teszi ki.

A rendkívüli látványt fokozza, hogy az utca növényzete is fényben 
ragyog, egyes kirakatokat pedig zöld fenyőgirland-díszítés ölel körbe.

A karácsonyi vásár felett 16 különböző fénykompozícióval 
találkozhatunk. A magasban kecses báli ruhák, ajándékdobozok, 
kézitáskák, magas sarkú cipők és esernyők hangsúlyozzák a divat 
sokszínűségét. Az egyedi tervezésű, háromdimenziós motívumok 
minden irányból lenyűgöző élményt nyújtanak az alattuk sétálóknak. 

A dekoráció központi eleme a közel 12 méter magasba emelkedő, 
csupafény-kristály fenyőfa. Az arany színű pódiumon álló, gyöngyökkel 
díszített alkotás már messziről látható. Megjelenésének egyedülálló 
hatást kölcsönöznek briliáns, ragyogó fényei.

A Fashion Street különlegesen fénylő utcasorán végigsétálni olyan 
érzés, mintha egy kicsit újra gyerekek lehetnénk, és a mesék csillogó-
villogó világába csöppenhetnénk. A Fashion Street Budapest egyedi 
fénypompája. Igazi turistacsalogató látványosság, ahol a legtöbb arra 
járó szívesen fotózkodik barátaival és családtagjaival együtt, ezzel is 
megörökítve a páratlan, ragyogó ünnepi hangulatot.

Látogassanak el Önök is hozzánk, kedves Olvasóink, hogy részesei 
lehessenek a nem mindennapi látványnak!

Fashion Street thought big and tried the impossible: to slow time, to 
lengthen the celebration and to make it unforgettable with spectacular 
views. The company gave the city of Budapest a wonderful festive 
floodlight.

The incredibly beautiful and ingenious lights enchant the street and the 
shops of Fashion Street while dressing them up to the celebration. Their 
commanding ornaments represent a new level of festive decorations.

There are quarter million energy saving LED lights in the street, part 
of which have a flash effect to emphasize the beauty of the buildings 
while making them more dynamic. The LED lights and the renovated 
buildings provide a harmonious pairing of the present and the past.

The premium quality LED lights share a sustainable and eco-friendly 
technology. Their whole current consumption during the holiday is 
equal to the yearly amount of a family of four.

The plants on the street are also sparkling and some of the shop 
windows are decorated with pine garlands creating a spectacular view. 

We can see 16 different light compositions above the Christmas fair. 
Gracious ball dresses, presents, handbags, high heels and umbrellas 
highlight the diversity of fashion aloft. The uniquely designed, spatial 
motives give an impressive experience to the ones who walk below them.

The main element of the decoration is the 12-meter tall, sparkling crystal 
Christmas tree. The tree is standing on a golden podium and it is decorated 
with pearls. Its exclusive look is highlighted with brilliant lights.

Walking around Fashion Street’s sparkling line is like travelling back to 
our childhood where we can be part of the twinkling fairytales. 
Fashion Street is the unique light splendor of Budapest. A tourist 
attraction where most of the people take pictures with their friends and 
family to eternalize the flashing festive atmosphere. 

Please, dear Readers, visit us to become part of this exclusive 
perspective.
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