
1. Miko Cosplay Handmade
Ręcznie robiona biżuteria, urocze breloczki, kocie uszka i wiele innych akcesorii
znajdziesz na stoisku prowadzonym przez Miko cosplay!

2. Rat in the Hut
Rat in the Hut to artystyczna działalność jednoosobowa, skupiająca się na wielu
aspektach związanych z rękodziełem i sztuką. Przygoda artystki zaczęła się od
malarstwa, poprzez ilustrację, a niedawno do oferty dołączyła ręcznie wytwarzana
biżuteria z papieru, szyte torby i workopolecaki, ręcznie robione świeczki sojowe,
naklejki, przypinki i wiele innych. Wszystkie produkty są z pogranicza fantasy oraz
mangi i anime. Jeśli lubisz ilustracje fantasy oraz magiczne rękodzieło, znajdziesz
tam coś dla siebie! Twórczość Rat in the Hut można znaleźć na:
https://www.artstation.com/knight-of-sand
oraz https://www.instagram.com/klaudiabcrafts.

3. Nashyi
Nashyi to ręcznie robiona biżuteria z metalu i kamienia. Jak tworzona? Technikami
tajemnymi! Biżuteria nie dla każdego. Dlaczego? Bo jedynie dla wybrańców losu.
Osób, które cenią sobie niepowtarzalne, nietypowe, ręcznie robione ozdoby dla
swych szyj :) Zerknij i przekonaj się sam! Może okażesz się wybrańcem?

4. Saletnikk
Stoisko artystyczne Saletnika, w ofercie zarówno fandomowej jak i z autorskimi
wymysłami umieszczonymi na koszulkach, plakatach, torbach, przypinkach,
wypalanych w drewnie i wszelkich innych magicznościach.

5. Macierz tu jest
✨Autorskie naklejki, przypinki, printy i biżuteria. Jeśli memy to wasze życie
znajdziecie tu wszystko, czego potrzeba. ✨

6 Naklejtatu/Hena Illu
Henna i tęczowe kosmiczne kotki na jednym stoisku. Cyd od 15 lat maluje henną i
dzięki temu może wyczarować na twojej skórze smoki, koty i fanarty z twoimi
ulubionymi postaciami. Jeżeli nie możesz pomalować się na miejscu, czekają na
ciebie naklejki, tymczasowe tatuaże, flagi, przypinki i kilka innych rzeczy z
wydrukami prac wykonanych przez Cydę. Jeżeli jeszcze nie zdarzyło ci się przytulić
koca z tęczowym kotkiem, nie wiesz co tracisz.

7. Black Worn Jeans
Na stoisku Black Worn Jeans znajdziesz produkty z autorskimi grafikami (przypinki,
naklejki, zakładki, pocztówki etc.), ręcznie szyte i malowane torby, świece sojowe,
unikalną biżuterię z żywicy i drewna oraz wszystko, co można wytworzyć własnymi
rękoma!

https://www.artstation.com/knight-of-sand
https://www.instagram.com/klaudiabcrafts


Upcycling i zero waste to idee, które są dla mnie ważne, dlatego duża część
produktów jest wykonana w zgodzie z naturą. Wykorzystuję powtórnie szkło, w
którym zalewam świece, kupuję ramki na targu i oprawiam w nie rysunki, a drewno
do biżuterii znajduję na spacerach. Inspiruje mnie szeroko pojęta fantastyka oraz
popkultura azjatycka.

8. Batcat Shop
Świat magii nie jest Ci obcy? Biżuteria w klimacie Witchy - ćmy, pentagramy, liście
bluszczu pokryte żywicą i mnóstwo mroku. A co powiesz na Magiczne Eliksiry? Małe
dostępne w formie naszyjników oraz duże idealne do dekoracji wnętrz czy jako
gadżet na larpa. Wypełnienie jest w formie stałej, niepłynnej i przede wszystkim
trwałej. Sprawdź, co kryją w sobie Tajemnicze Kociołki (mystery boxy) i daj się
fantastycznie zaskoczyć!

9. Chaotyczny Sprzedawca
Na początku był Chaos - a wraz z nim przybyły magiczne różdżki, kolczyki oraz
notatniki.
Później pojawiły się smocze jaja (chów ekologiczny), a dzisiaj mamy pudełka na
drobiazgi rodem z planety Pandora.
A jutro?
Kto wie co stworzymy - bo my na pewno tego nie wiemy. Wiemy za to, że każda
rzecz będzie jedyna w swoim rodzaju i absolutnie wyjątkowa (głównie dlatego, że nie
umiemy zrobić dwóch identycznych).

10. Anime-olimpus
Witam, my, projektanci z Ukrainy, Tworzymy biżuterię z kwiatów i żywicy, biżuterię z
drewna oraz przypinki według naszego projektu. Wszystkie produkty wykonywane
są wyłącznie ręcznie, podczas handlu można zobaczyć prace 2 artystów, którzy
demonstrują wytwarzanie produktów.

11. RGFK
Ekipa RGFK nie idzie na skróty. Znajdziesz u nas duży wybór akcesoriów do gier
bez prądu i wiele, wiele zabawek. Wybieramy dla Was tylko to, w co sami
chcielibyśmy zagrać. No, ewentualnie te pozycje, które cieszą się popularnością
wśród innych pasjonatów gier. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Tak czy inaczej, wyróżnia nas znajomość
tematu. Wiemy, jak wiele emocji daje udana partyjka karcianki czy kilkugodzinna
sesja z erpega.



12. Komikslandia
Komikslandia to księgarnia stacjonarna i internetowa specjalizująca się w
komiksach, mandze i szeroko pojętej kulturze popularnej. Nasz sklep stacjonarny
znajduje się w samym centrum Warszawy.
Działamy już od ponad dwudziestu lat i w tym czasie zaraziliśmy naszą wspólną
pasją mnóstwo osób.
Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego stoiska.

13. PLUSZAK
PLUSZAK - FANTASTYCZNE STOISKO DLA FANÓW ORYGINALNYCH
PUSHEEN, SZCZERBATKA, SONICA, SQUISHMALLOW I WIELU INNYCH
POSTACI Z GIER I FILMÓW

14. Gryfny Kraft
Szukasz oryginalnego pomysłu na prezent lub podoba Ci się zapach wypalanego
drewna?
Od kilku lat tworzę spersonalizowane projekty wypalane w drewnie i grawerowane w
szkle dla zainteresowanych nietuzinkowymi prezentami :D
Każde dzieło jest unikalne i spersonalizowane pod indywidualnego klienta.
Posiadam w ofercie ciekawe pomysły na prezent, na różne okazje jak:

👉 drewniane skrzyneczki z kieliszkami lub szklankami na różne trunki z grawerem
w szkle
👉 drewniane podkładki pod kubek
👉 drewniane akcesoria biurowe
👉 geekowskie gadżety
👉gadżety dla RPGowców
... a wszystko to z dowolnym motywem :)

15. Ozdoby Słowian i Wikingów
Ozdoby Wikingów to karawana kupiecka, którą tworzą pasjonaci wczesnego
średniowiecza. Zajmujemy się handlem biżuterią Słowian i Wikingów.

Posiadamy w swojej ofercie symbole starych Bogów, pierścienie, naszyjniki,
kolczyki, brosze, łańcuchy oraz rogi do picia, a także obręcze oraz dodatki do brody i
włosów. Mamy także mniej historyczne ozdoby, abyś mógł je nosić na co dzień. Jeśli
jesteś odtwórcą historycznym, pasjonatem starej wiary, fascynatem muzycznych
klimatów – naciesz oczy. Cały nasz kram to rekonstrukcja historyczna, którą
rozstawiamy na wszelkich wyjazdach rekonstrukcyjnych. Przeglądaj stronę do woli a
jeśli będziesz na wyjeździe, wypatruj czarno-czerwonego proporca i namiotu
wikingów!



16. Arcana Ignis
Na naszym stoisku znajdziecie głównie ręcznie wykonaną biżuterię i akcesoria,
wykonane w obrębie różnych technik rzemieślniczych, mamy również biżuterię
tradycyjną, nie brakuje też u nas różnych dodatków, akcesoriów i innych różności.

17. One Poster stoisko z plakatami
One Poster stoisko z plakatami

18A. 0BoX
Produkujemy drewniane akcesoria do gier planszowych i strategicznych, takie jak
wieże do kości, pudełka, planszetki do organizacji elementów gry. Na naszym
stoisku znajdziecie także elementy codziennego użytku z grafikami nawiązującymi
do różnych systemów np. zeszyty czy podstawki.

18B. 2Towers
Zajmuję się przede wszystkim wytwarzaniem drobnej galanterii, oraz biżuterii
skórzanej. Zamówicie u mnie Państwo oryginalne spinki do włosów, brosze,
przypinki, bransolety, zalotki; a także wysokiej jakości portfele czy torebki. Wszystkie
moje prace charakteryzują się wysoką jakością wykonania. Od początku są
wykonywane ręcznie, według moich autorskich projektów, co wyróżnia je znacząco
spośród innych tego typu produktów.

19. Pracownia literacko-artystyczna "Herbatka u Heleny"
"Herbatka u Heleny" to pracownia rękodzieła, ukierunkowana na biżuterię i dodatki w
stylu gothic i retro, z radością nawiązują do epoki wiktoriańskiej i zahaczają o
tematykę steampunk. Wśród ulubionych inspiracji pierwsze miejsce zajmuje „Alicja
w Krainie Czarów” oraz stylistyka filmów Tima Burtona, z „Beetlejuice” na czele.
20. Makutu Kuchnia Kosmetyczna
Botaniczne i magiczne eliksiry upiększające, chętnie poprowadzę warsztaty
produkcji botanicznych kosmetyków o tematyce - magiczne zioła na urodę …etc.

21. Hodowla Stworzeń Mitycznych i Baśniowych & Princess Borderline
Spotkacie tu rozmaite cuda i dziwy, stworzone własnoręczne z potrzeby serca i
pragnienia baśni. Szydełkowe stwory, zrodzone ze snów i legend, a także maski,
torby, naszywki oraz inne osobliwe akcesoria do kostiumów, w pełni wykonane z
resztek skór i tkanin, w duchu idei zero waste.

22. Rozpuszczalna Ryba
Torby, plecaki i kubki z reprodukcjami starych grafik. Rządzi przede wszystkim
anatomia i to wszystko, co przez wieki wypadało poza oficjalne obiegi kultury.
Uzbrojonym w lupę okiem Ryba przegląda nieaktualne od dawna kompendia wiedzy,
również tajemnej. Wydłubuje z nich co ciekawsze obrazy i przenosi na tkaniny, z
których powstają wspomniane w pierwszym zdaniu rzeczy. Minimalne nakłady,
staranność wykonania.



23. Black Monk Games
Opowieść zaczyna się tutaj! To właśnie na naszym stoisku poznacie magię gier
fabularnych. Bluźnierczy Namiot odkryje przed Wami mroczne sekrety Mitów
Cthulhu, z Jednym Pierścieniem stworzycie nową historię Śródziemia, Cyberpunk
zabierze Was na przejażdżkę po Night City, a dzieciaki z Tajemnic Pętli pokażą, że
na dorosłych nie można liczyć, gdy chodzi o rozwiązywanie tajemnic. To Wasz
pierwszy raz z grami fabularnymi? Jesteście bardziej niż mile widziani! Znajdziecie u
nas również gry fabularne i szalone gry imprezowe.

24. Megalopolis 2077 - Stefan Król
Stoisko promujące debiutancką powieść Stefana Króla Megalopolis 2077
(wydawnictwo Image, 2020). Megalopolis 2077 została dobrze przyjęta zarówno
przez krytyków jak i czytelników, osiągnęła sprzedaż na poziomie kilku tysięcy
sprzedanych egzemplarzy, oraz wysokie średnie oceny na portalach
opiniotwórczych: Lubimy Czytać (7,4/10), Emipik.com (4,6/5), Storytel (4,3/5), Legimi
(4.0 na 5), etc. Na stoisku kupisz wersję papierową książki, oraz specjalne wydanie
w twardej oprawie i alternatywnej okładce (wydanie specjalne z okazji Dni
Fantastyki). Na stoisku porozmawiasz z autorem i otrzymasz autograf ;)

25. Lil"Dark by Aleksandra Pelan
Pędzel magicznie pchany wszystkim, co wiedźmińskie, słowiańskie, celtyckie —
wiele universów z jedną wspólną cechą, wszystko jest Lil' Dark. Autorskie plakaty,
pełne fantastyki płótna, królewskie nakrycia dla fantastycznych głów pachnące
kwiatami, mchem i owocami. Wśród mistycznych towarów nie zabraknie odzieży od
fanki dla fanów.

26. Ultimate Comics
Stoisko pełne komiksów i książek dla fanów popkultury - Stranger Things, Riverdale,
Star Trek, Wiedźmin, Dylan Dog, Biały Orzeł, Kajko i Kokosz i wiele więcej!

27. Barthalon.eu
Fantastyczne Prezenty. Dosłownie. Znajdziesz u mnie księgi, scrolle, notesy, maski.
Pióra, stalówki i kałamarze. Sakwy, pouche, tuby i kompasy. Kufle, kubki
Prezentowane wyroby zarówno ze skóry czy innych materiałów są wykonywanie
ręcznie, w dużej mierze przez moją osobę. Staram się, aby wszystkie wyroby były
perfekcyjne w każdym detalu. Przykładam ogromną wagę do użytych materiałów,
procesu produkcji a w szczególności do wykończenia.

28. Atelier Merrick
Autorska biżuteria oraz dodatki w stylu gotyckim i wiktoriańskim, tworzone z użyciem
tradycyjnej koronki frywolitkowej. Niepowtarzalne naszyjniki, kolczyki, bransoletki
wykonane z najwyższej jakości materiałów, kryształków oraz kamieni naturalnych.
Coś dla każdej wiktoriańskiej damy, wampirzycy i wiedźmy



29. AZOG SHOP
Figurki i gadżety z ulubionych filmów, seriali, gier i komiksów.

30. Alchemy Noire
Rękodzieło wprost z alchemicznego poddasza. Biżuteria, home decor, akcesoria i
rekwizyty.

Z poszukiwań rękodzielniczego kamienia filozoficznego, w oparach żywicy,
[KABOOM!] oktarynowych pigmentów i odrobiny czystego szaleństwa wychodzą...
rzeczy. Różne, nigdy dwa razy takie same.

Na stoisku znajdą coś dla siebie wielbicielki i wielbicieli alternatywnej oraz gotyckiej,
unikatowej biżuterii, larpowcy poszukujący dodatków z efektem ""wow"", wielbiciele
kotów, smoków i magii, oryginalnych dekoracji, mroku czystego i tego z odrobiną
brokatu również.

31. KathLily Magic Shop
KathLily Magic Shop to sklep pełen sojowych świec i herbat, biżuterii i gadżetów, a
wszystko to inspirowane książkami, filmami i serialami.

32. Lisie Sprawy
Miejsce bytności lisów. Lisie Sprawy uwiły swoje gniazdo właśnie w tym punkcie, gdy
tam zajrzysz, znajdziesz wspaniałe gadżety z lisimi bohaterami, a także samą
autorkę Lisich Spraw - Beatę Smugaj.

33. Samowydawcy.pl
Samowydawcy.pl - wyjątkowe książki od niezależnych autorów i autograf w
prezencie.

34. Polish Resin
Biżuteria z żywicy epoksydowej powstająca z potrzeby serca - dla rozładowania
stresu i frustracji wkroczyłem do świata cierpliwości i...niemal od razu straciłem
cierpliwość. A efekt tych poczynań można będzie podziwiać podczas Dni Fantastyki
we Wrocławiu.

35. Grumpy Geeks
Tshirty z autorskimi nadrukami dla fanów Tolkiena, Lovecrafta i RPG.

36. Visual Loli
Visual Loli to rodzinny biznes spod Wrocławia. Inspirujemy się współczesną
japońską modą, znajdziecie więc u nas stroje i dodatki w stylach harajuku, visual kei,
pastel goth... Mamy w swoim asortymencie także soczewki, plecaki, kocie uszy i
ogony i wszelkiego rodzaju kawaii drobiazgi!



37. Doya Mydlarnia
Ręcznie robione mydła dedykowane dla fanów fantastyki - czaszki, smoki itp.

38. Galeria Mystica
Szukasz idealnej dla siebie talii tarota? A może ciągnie cię w kierunku magii ziół?
Kamieni? Wszystkie potrzebne akcesoria: różdżki, kociołki czy szklane kule,
znajdziesz u nas.
Palo santo, biała szałwia, kryształy, księgi magiczne? To też mamy.
Znajdziesz u nas również ręcznie robioną biżuterię i chętnie pomożemy Ci
skomponować magiczną fiolkę.
Przyjdź, wypróbuj, zaczaruj.

39A. Wydawnictwo Hm i Odesfa - wydawnictwo z duszą
Młode, prężnie rozwijające się  wydawnictwo!

39B. D.B.Foryś, Bartłomiej Sztobryn i Paweł Więzik
Młode, prężnie rozwijające się  wydawnictwo!

40. Mennica Gdańska
Świat fantastyki na prawdziwym srebrze i złocie! Monety i bony kolekcjonerskie
poświęcone fantastyce oraz twórczości Andrzeja Sapkowskiego i Stanisława Lema.

41. KOTTER
Kotter to gadżety z autorskimi ilustracjami, których głównymi bohaterami są nasi
czworonożni przyjaciele. Rysunki zawierają dużą dawkę humoru, zabawy słowem i
nawiązań do popkultury. Każdy miłośnik kotów i psów znajdzie tu coś dla siebie:)

42. Mad-Artisans
Mad-Artisans, czyli Szaleni Rzemieślnicy tworzą oryginalną biżuterię i dodatki.
Naszym głównym materiałem są stare i niedziałające mechanizmy zegarków, którym
w myśl upcyclingu nadajemy drugie życie. Niektóre werki są już same w sobie tak
efektowne, że wystarczy je oczyścić i oprawić, inne z kolei stają się podstawą
skomplikowanych akumulacji zatopionych w żywicy jubilerskiej. Wierzymy, że nawet
w porzuconych przedmiotach kryje się piękno. Serdecznie zapraszamy.

43. PIXELBOX
PIXELBOX to fantastyczne pudełko pełne gadżetów dla prawdziwych Geeków.
Pięknie zapakowany box, który wysyłamy raz w miesiącu, zawiera 3-6
licencjonowanych produktów, dobranych tak, aby cieszyły Twoje oko i rozszerzały
Twoją kolekcję. Dzięki współpracy z najlepszymi producentami przekazujemy Ci raz
w miesiącu pudełko pełne kolekcjonerskich „skarbów”. W naszym boxie znajdziesz:
figurki kolekcjonerskie, koszulki, kubki, breloki i inne kolekcjonerskie gadżety.



44. Myst Clothing
Odzież, dodatki i biżuteria w klimacie goth, witchy, dark grunge. Tworzone ręcznie w
pojedynczych egzemplarzach i małych kolekcjach w duchu less waste.

45. Atelier AOI

Atelier AOI to pracownia artystyczna skupiona na szyciu. Zawieszki, torby, pluszaki -
aktualnie ogromna oferta z Genshin Impact - wszystko robione ręcznie i z pasji.

46. PROBE Pracownia Artystyczna
Firma Probe zajmuje się rękodziełem i działaniami twórczymi szeroko pojętymi.
Jedną z nich jest wytwórstwo akcesoriów do anime.
Zajmuje się też portretami i rysunkami robionymi na życzenie w stylu japońskiej
anime.
Prace wykonywane są przez artystę na miejscu.

47. Maginarium.pl
W Maginarium.pl znajdziesz to, czego dusza prawdziwego fana potrzebuje: koszulki,
kubki, plakaty, poduszki i inne gadżety. To wszystko z twoimi ulubionymi bohaterami
z filmów, seriali, mang i anime oraz gier komputerowych.
Dodatkowo na dziale wyprzedaży niesamowite koszulki po 25zł!

48. Mangowe
Sklep Mangowe to sklep z gadżetami dla fanów mangi i anime. W swoim
asortymencie posiadamy poduszki, dakimakury, kubki i podkładki z Twoimi
ulubionymi waifu i husbando. Nie zabraknie mystery boxów dla niezdecydowanych!
Chcesz się polansowac serią, którą właśnie oglądasz? W ofercie mamy smyczki
(wzorów ciągle przybywa!). Zadziw swoich ludzi w swoim otoczeniu torbą z
wymiennymi napami (dziś Atak Tytanów jutro Genshin Impact). Kup długo
poszukiwaną mange.

49. timof comics
Wydawnictwo bardzo różnorodnych komiksów, istniejące od 17 lat. Wydaje komiksy,
przy których nie przejdziesz obojętnie. Od fantastyki po reportaże, od tematów
lekkich po poważne. Na stoisku będą również komiksy z wydawnictwa Planeta
Komiksów.


